Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]
do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica”

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji proponuje wprowadzenie następujących zmian
w proponowanym tekście nowelizowanego rozporządzenia:

Uwaga 1. Zapis specyfikacji laptopów przewidzianych w programie „Aktywna Tablica”
Jest:
b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w latach 2021–2024:
a) laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu
udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za
pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
Propozycja nowego brzmienia:
b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w latach 2021–2024:
a) laptopów wraz z preinstalowanym systemem operacyjnym lub systemem operacyjnym
przygotowanym do pracy w chmurze, pozwalającym na jednolite zarządzanie na
platformie edukacyjnej, oraz ze sprzętem umożliwiającym obsługę oprogramowania do
bezpiecznego przetwarzania wizerunku, głosu i dokumentów udostępnianego przez
ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej
Analogiczną poprawkę należy także wprowadzić w ust. 4 pkt 2), ust.5 pkt 2) oraz ust. 6 pkt 2)
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Uzasadnienie zmiany:
Celem poprawek jest:
1.

Uzasadnienie ogólne.

Wprowadzenie na poziomie rozporządzenia zapisów ułatwiających zamawiającym jednoznaczne
przygotowanie odpowiednich zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wskazujących na
krytyczne elementy dla funkcjonalności laptopów. Mamy oczywiście pewność, że właściwe władze
oświatowe przygotują dużo bardziej szczegółowe minimalne standardy kryteria dla laptopa (patrz
także Uwaga 2 poniżej) i sprzętu multimedialnego. W dalszych punktach uzasadnienia wskazujemy
dlaczego rozszerzenie zapisu dotyczy fundamentalnych spraw i powinno się znaleźć w rozporządzeniu.
Zwracamy uwagę na to, że samorządy, organy prowadzące i szkoły mają już różnorodne rozwiązania,
poświęciły na wdrożenie wiele sił i środków. Dlatego też, sugerujemy wprowadzenie poniższych
zapisów do Rozporządzenia, które z jednej strony ułatwią działanie zamawiającym, ochronią ich przed
popełnieniem najpoważniejszych błędów, a jednocześnie ochronią dotychczasowe, często
wielomilionowe inwestycje. Co więcej, takie zapisy w Rozporządzeniu będą stanowiły wytyczne dla
twórców minimalnych standardów. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji deklaruje swoją
współpracę merytoryczną przy konsultacji takiego dokumentu.
Nasze uwagi zostały zapisane tak by można było je łatwo uwzględnić w OSR.
2.
wraz z preinstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na jednolite zarządzanie na
platformie edukacyjnej
Zmiana będzie miała na celu przede wszystkim wyeliminowanie negatywnych praktyk z przeszłości.
Pierwszym celem jest zapobieganie dostarczania do szkół komputerów pozbawionych systemu
operacyjnego. Niestety, w przeszłości takie sytuacje zdarzały się, co w połączeniu z kryterium najniższej
ceny w przetargu, zmuszało zamawiających do rozstrzygnięcia na korzyść takiego oferenta.
Drugim celem jest zapobieganie dostarczania do szkół komputerów z systemami operacyjnymi, które
nie zapewniają odpowiedniej funkcjonalności. Niestety, w przeszłości zdarzały się sytuacje oferowania
przez oferentów komputerów wyposażonych wprawdzie w preinstalowany system operacyjny, ale były
to np. klony zabytkowego MS-DOS z lat 90-tych XX wieku. Formalnie taki komputer spełniał wymagania
SIWZ to jednak był całkowicie niefunkcjonalny w sieciach szkolnych.
Kolejnym celem jest zapobieganie oferowania laptopów wyposażonych w konsumencki wariant
systemu operacyjnego, który uniemożliwia zarządzanie urządzeniami i oprogramowaniem,
wprowadzaniem jednolitej polityki cyberbezpieczeństwa i bezpieczne korzystanie z platform
edukacyjnych jakie są wykorzystywane w procesach edukacji na odległość. Komputery wyposażone
w taki system najczęściej mogą pracować tylko w domowych sieciach, nie pozwolą na wprowadzanie
wszystkich założeń jakie wynikają z polityk OSE itd. itp. niestety, również zdarzało się w przeszłości, że
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przy kryterium cenowym do szkół, nauczycieli i uczniów trafiały komputery przeznaczone na domowy
rynek konsumencki;
Warto także wskazać następujący zapis wymagań dla laptopa nauczycielskiego jaki znajduje się
w obecnym rozporządzeniu, a które w najważniejszym punkcie oddaje proponowana poprawka:
a) laptop dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
– preinstalowanym systemem operacyjnym lub systemem operacyjnym przygotowanym do
pracy w chmurze,
– oprogramowaniem biurowym,
– oprogramowaniem antywirusowym jeżeli komputer wymaga instalacji oprogramowania
antywirusowego,
– oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym
oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach
sieciowych.
Zapis jaki proponujemy pozwala zatem na prawidłowe określenie wymagań dla komputerów, chroni
zamawiających przed fundamentalnymi błędami (co kończyć się może wygraną „najcwańszego”
oferenta lub koniecznością powtórzenia procesu zamówień publicznych), a także chroni inwestycje
w platformy edukacyjne. Warto tu ponownie przypomnieć, że w czasie pandemii poczynione zostały
znaczne inwestycje w tworzenie platform edukacyjnych – jednorazowo do nauki zdalnej zasiadało
w Polsce kilka milionów uczniów! Gdyby nowe laptopy nie mogły bez specjalnych modyfikacji
natychmiast wykorzystać oprogramowanie z platform edukacyjnych to byłby to bardzo poważny błąd
zamawiających.

3.

oraz ze sprzętem umożliwiającym obsługę oprogramowania

Wskazanie, że sam sprzęt przetwarza głos i wizerunek – bez współdziałania z oprogramowaniem jakie
wykorzystuje szkoła w procesach edukacji – nie ma sensu. Podczas zakupu laptopów szkoły muszą
zadbać o to żeby nowe komputery i dodatkowy sprzęt były zgodne z wykorzystywanym obecnie (patrz
wyżej), bądź zapewniały odpowiedni poziom pracy w systemie on-line.
Oprogramowanie – w odróżnieniu od systemu operacyjnego - nie musi być preinstalowane ponieważ
szkoły mogą być już wyposażone w odpowiednie licencje. Stąd zapis o umożliwieniu instalacji.

4.
do bezpiecznego przetwarzania wizerunku, głosu i dokumentów udostępnianego przez ucznia
lub nauczyciela w czasie rzeczywistym.
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Pierwszym celem jest wskazanie, że muszą być wprowadzone odpowiednie warunki techniczne
i organizacyjne dla zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych.
W tym przypadku przede wszystkim będzie chodziło o bezpieczeństwo jakie musi zapewnić zamawiany
sprzęt i oprogramowanie. Wiadomo, niestety, że konsumenckie wersje urządzeń do przetwarzania
wizerunku i głosu (choć często tańsze) nie są bardzo odporne na ataki i włamania. Szczegółowe warunki
powinny być umieszczone w dokumencie opisującym minimalne wymagania dla pozyskiwanego
sprzętu.
Drugim celem jest wskazanie, że w czasie prowadzenia zajęć na odległość przetwarza się nie tylko głos
i wizerunek, ale także pracuje się na platformie pozwalającej na współdzielenie i pracę z dokumentami;
wydaje się, że obecny zapis jest powtórzeniem zapisu z początków pandemii, kiedy nie było pewności
czy polskie szkoły mogą wyjść poza najprostsze rozwiązanie telekonferencyjne, natomiast dzisiaj po
kilkunastu miesiącach pracy widać bardzo wyraźnie, że nauczyciele i szkoły wykonały już kilka kroków
więcej i lekcje są o wiele bogatsze na początku. Brak wskazania dokumentów może oznaczać, że do
działania w infrastrukturze szkolnej będą wykorzystane najprostsze i darmowe produkty konsumenckie
zapewniające łączność elektroniczną. Nie zapewnią one ani bezpieczeństwa przetwarzania danych, ani
funkcjonalności dziś już niezbędnej w dydaktyce.

Uwaga 2. Wykorzystanie Rekomendacji Prezesa UZP przy zakupie komputerów
W przypadku zakupów przez szkoły komputerów typu laptop lub innych komputerów, opisanych
w projekcie przedmiotowego Rozporządzenia, oraz wtedy, gdy takie zakupy realizowane są w ramach
Prawa zamówień publicznych, zaleca się stosowanie „Rekomendacji Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych.”
Rekomendacje dostępne są na stronie UZP pod poniższym adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/46642/REKOMENDACJE-NA-UDZIELANIEZAMoWIEn-PUBLICZNYCH-NA-DOSTAWe-ZESTAWoW-KOMPUTEROWYCH.pdf

Uwaga 3. Rozszerzenie asortymentu dostępnych urządzeń w ramach programu „Aktywna
Tablica” o interaktywne monitory
Proponujemy uzupełnienie § 2 ust. 3 oraz ust.4 pkt 2 o dodanie lit. g)
g)
Zestaw interaktywny: interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu min 55” wraz
z kamerą i mikrofonem – zestaw do prowadzenia telekonferencji, zajęć i szkoleń.
Uzasadnienie:
Rozwiązanie jest wdrożone w szkołach podstawowych i średnich.
Realizacja w projekcie „Aktywna tablica” spełnia dodatkowo główne założenie tego projektu czyli
©PIIT: Uwagi do nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica”,
09.07.2021, PIIT/731/21
Strona 4 z 6

wyposażenie sal lekcyjnych w monitor interaktywny wspierający pracę zespołową, angażowanie
uczniów w zajęcia i uatrakcyjnienie przekazu nauczyciela ( możliwość pracy na dużym formacie,
wyświetlania filmów, plików multimedialnych, itp.).
Jest to trwałe rozwiązanie do wydajniejszego prowadzenie zajęć w modelu hybrydowym, do pełnego
wykorzystania zarówno przy nauczaniu zdalnym jak i nauczaniu stacjonarnym.
Długa trwałość produktu (monitor profesjonalny jest w stanie wytrzymać 50 tys. godz. pracy).
Oszczędność czasu nauczycieli którzy po skończonych zajęciach będą mogli przesłać prezentowany
materiał za pomocą maila.

w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 2 otrzymują nowe brzmienie:
„2) w latach 2021–2024:
a) laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez
ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, (patrz
Uwaga 1 powyżej zmieniająca ten zapis)
b) zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw
słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do
rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze, lub laptop i monitor interaktywny
o przekątnej min 55” i dodatkowa kamera internetowa

Uwaga 4. Zmiany dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie
Rozporządzenie zmieniające 1), lit. g ust. 9 w brzmieniu
Jest:
„9. Organy prowadzące szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach
2017–2019, mogą ̨ wystąpić ́ o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół na zakup
sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, o których mowa w ust. 3 pkt 2, ust. 5 pkt 2 i ust.
6 pkt 2.
Ten zapis wskazuje że szkoły podstawowe które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019 mogą
wnioskować o urządzenia o których mowa w ustępach ust. 3 pkt 2, ust. 5 pkt 2 i ust. 6 pkt 2. łącznie
bez żadnych ograniczeń, sugerują to przecinek oraz spójnik łączny „i”.
W przypadku intencji wyboru jednego z wariantów ostatnia część zdania powinna otrzymać
brzmienie
ust. 3 pkt 2 lub ust. 5 pkt 2 lub ust. 6 pkt 2
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Rozporządzenie zmieniające 1), lit. g ust. 10 w brzmieniu
10. Organy prowadzące szkoły podstawowe, które otrzymały wsparcie finansowe w latach 2017–2019,
mogą ̨ wystąpić ́ o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół na zakup sprzętu,
pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lit. c i d i w ust. 6 pkt 2 lit.
c–e.”,
Z proponowanego zapisu punktu 10. wynika, że szkoły które, otrzymały wsparcie finansowe w latach
2017-2019 nie mają możliwości zakupu wymienionych w tych samych ustępach urządzeń
wymienionych w punktach a) i b), czyli
a) laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego
przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej
(porównaj Uwaga 1 powyżej dotycząca zapisu tego punktu rozporządzenia),
b) zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw
słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do
rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,
Sformułowanie „o których mowa w ust. 5 pkt 2 lit. c i d i w ust. 6 pkt 2 lit. c–e.”, „świadczy o
możliwości jednoczesnego skorzystania z obydwu opcji.
Jeżeli szkoły specjalne, które nie brały udziału w projekcie 2017-2019 nie będą miały możliwości
jednoczesnego udziału w ust. 3 pkt 2, ust. 5 pkt 2 i ust. 6 pkt 2.to decydując się na ust. 5 lub ust.6 nie
będą mogły zakupić tablic i monitorów interaktywnych, które szkoły specjalne biorące udział w
Aktywnej Tablicy 2017-2019 miały okazję zakupić i są chętnie przez nie wykorzystywane. Tablice
i monitory mają funkcjonalności pozwalające na pracę z nimi osobom niedowidzącym. Takim
przykładem jest Akademia Pedagogiki Specjalnej, kształcąca studentów niedowidzących z użyciem
tablic i monitorów interaktywnych.
Proponujemy zatem aby uzupełnić zapis zmieniający 1) lit. g ust. 10 w sposób wskazujący na
możliwość skorzystania z zakupów także tego wyposażenia, jakie wymienione są w ust. 3.
Punkt 1. h) w ust. 12: pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;”.
Umożliwia zakup urządzeń wyprodukowanych w dowolnym momencie, np. 5-10 lat temu. Aby
uniknąć zakupu przestarzałych i niekompatybilnych rozwiązań proponujemy wprowadzić
ograniczenie czasowe np. 12 miesięcy.
Propozycja: „4) są fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy i wolne od obciążeń prawami osób
trzecich;”.
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