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I
dea inteligentnego miasta (smart city), kojarząca się z wykorzystaniem 
nowoczesnych rozwiązań optymalizujących życie w mieście, w ciągu 
ostatnich kilku lat zdobyła popularność na całym świecie. Również w pol-
skich miastach trwa obecnie intensywny proces wdrażania innowacyj-

nych i efektywnych technologii, które są jednocześnie bezpieczne dla środowiska 
naturalnego. Każde miasto jest jednak inne. I to, od jakich obszarów rozpocznie się 
wdrażanie koncepcji smart city, zależy m.in. od zaangażowania władz lokalnych 
oraz ich otwartości na nowości technologiczne i zmiany. Jednak o rzeczywistym 
wdrożeniu i sukcesie smart city najbardziej decydują mieszkańcy, którzy ostatecznie 
skorzystają (bądź nie) z miejskich technologii.

Jakie są zatem potrzeby polskich miast i w jakich obszarach będą one w najbliż-
szym czasie inwestować najwięcej? Który samorząd potrafi już efektywnie zarzą-
dzać miastem? Jak na wdrożonych projektach mogą zyskać zarówno zarządzający  
miastem, jak i sami mieszkańcy? Czy smart city jest tylko dla dużych miast? 
I wreszcie – skąd pozyskiwać fundusze, by ostatecznie funkcjonować w inteli-
gentnej rzeczywistości?

Odpowiedzi na te i szereg innych pytań można znaleźć w niniejszym dodatku 
specjalnym do wrześniowego wydania „Przeglądu Komunalnego”. Prezentujemy 
w nim najnowsze trendy i wyzwania w zakresie smart city. Ponadto przedsta-
wiamy przykłady polskich miast, trafnie potrafiących określić cel, któremu ma 
służyć określone, planowane rozwiązanie. Są to miasta, gdzie samorządy wchodzą 
z mieszkańcami w dialog w celu rozwiązania konkretnych problemów i lepszego 
dostosowania określonych inteligentnych technologii do potrzeb lokalnej spo-
łeczności. Uzupełnieniem opracowania są konkretne przykłady inteligentnych 
systemów służących zarówno gospodarce komunalnej, jak i ochronie środowiska.

Barbara Krawczyk
redaktor prowadząca dodatek „Smart City”,

redaktor „Przeglądu Komunalnego”
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To właśnie samorządy muszą 
nauczyć się reagować na to, 
czego potrzebują mieszkańcy. 
A niewątpliwie dzięki dostępnym nowoczesnym, 
inteligentnym technologiom jest to łatwiejsze.
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T
ego typu koncentracja na 
infrastrukturze technicz-
nej jest oczywista: efekty 
wdrożeń są łatwe do zmie-

rzenia i dają się pokazać w krótkim 
czasie, co bywa ważne dla władz sa-
morządowych, zwiększając ich szanse 
wyborcze. Projekty o charakterze 
technicznym są dobrze zdefiniowa-
ne, ich celem jest zaspokajanie ściśle 
określonych potrzeb, np. optymali-
zacji zużycia energii potrzebnej do 
oświetlenia miasta. Nawet bardzo 
innowacyjne projekty infrastruktu-
ralne bazują na sprawdzonych i nie-
zawodnych rozwiązaniach technicz-
nych. Z punktu widzenia władz miasta 
plusem jest duża konkurencja wśród 
firm IT oraz dostawców rozwiązań 
miejskiej automatyki i energetyki, 
można wręcz przebierać w ofertach. 
Inwestycje w obszarze infrastruktury 
miejskiej łatwiej podzielić na dobrze 
zdefiniowane etapy, z których każ-
dy może się kończyć konkretnym 
rezultatem.

Oczywiście, miasta potrafią 
też realizować projekty ze sfery 

Inteligentne 
miasta –  
zrównoważony rozwój  
i planowanie przestrzenne

Większość projektów mających w tytule „inteligentne miasto” skupia się  
na bezpośrednich zastosowaniach systemów informatycznych w obszarach 
miejskiej energetyki oraz transportu publicznego i indywidualnego.
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społecznej. Do tego celu także są 
wypracowane metody, struktury 
i specjaliści. Ze środkami bywa gorzej, 
gdyż na ochronę zdrowia, pomoc 
społeczną czy edukację można wydać 
każde pieniądze. Problemem bywa 
to, iż w projektach dotyczących in-
frastruktury społecznej trudniej jest 
pokazać w krótkim terminie spekta-
kularne efekty, nawet przy trafnym 
doborze mierzalnych wskaźników.

Zrównoważony rozwój

W 1987 r. w raporcie „Nasza wspólna 
przyszłość” Światowej Komisji Śro-
dowiska i Rozwoju ONZ zdefiniowa-
no cele zrównoważonego rozwoju, 
z których głównym jest poprawa 
jakości życia ludzi bez rabunkowej 
eksploatacji zasobów naturalnych. 
W naszym Prawie ochrony środowi-
ska zrównoważony rozwój określono 
jako „taki rozwój społeczno-gospo-
darczy, w którym następuje proces 
integrowania działań politycznych, 
gospodarczych i społecznych, z za-
chowaniem równowagi przyrodniczej 

oraz trwałości podstawowych proce-
sów przyrodniczych, w celu zagwa-
rantowania możliwości zaspokajania 
podstawowych potrzeb poszczegól-
nych społeczności lub obywateli, za-
równo współczesnego pokolenia, jak 
i przyszłych pokoleń”1. Właśnie takie 
cele powinny realizować miasta inte-
ligentne. Z tych określeń wynika, że 
rozwój miast to nie tylko rozbudowa 
infrastruktury energetycznej, drogo-
wej, telekomunikacyjnej i wodociągo-
wej obsługującej domy, biura, urzędy 
i szkoły. Miasto jest skomplikowanym 
systemem społeczno-technicznym. 
Dotyczy to zarówno niewielkich 
miasteczek, jak i wielkich metropo-
lii, w których mieszkają dziesiątki 
milionów ludzi. Stopień złożoności 
systemowej jest, oczywiście, inny dla 
Wyśmierzyc nad Pilicą, najmniejszego 
miasta w Polsce, a inny dla wielomi-
lionowych aglomeracji. Wyśmierzy-
ce nie potrzebują wyrafinowanego 
systemu inteligentnego transportu, 
ale raczej obwodnicy wyprowadza-
jącej z centrum miasteczka ruch na 
drodze krajowej nr 48, natomiast dla 

Komunalny P L U S

9/20164



Szanghaju – z jego 14 liniami metra 
(ponad 500 km) i niemal tysiącem linii 
autobusów miejskich, czterema wiel-
kimi stacjami kolejowymi, dwoma 
lotniskami oraz największym portem 
kontenerowym świata – inteligentne 
systemy sterowania transportem są 
niemal kwestią życia lub śmierci tej 
ogromnej metropolii. Warto zauwa-
żyć, że istnieje wspólny mianow-
nik miast tak bardzo różniących się 
wielkością obszaru, infrastrukturą 
techniczną i demografią: zarówno 
900 mieszkańców Wyśmierzyc, jak 
i ponad 24 mln mieszkańców Szang-
haju chce żyć jak najlepiej, a przede 
wszystkim bezpiecznie.

Na komfort codziennego życia 
składają się nie tylko gęstość i stan 
infrastruktury technicznej – stan 
zasobów mieszkaniowych, ich roz-
mieszczenie oraz wyposażenie, 
możliwości transportu publicznego 
i indywidualnego, ale także gęstość 
i stan infrastruktury cywilizacyj-
no-społecznej. Tworzą ją admini-
stracja publiczna, edukacja, ochrona 
zdrowia, kultura, odpoczynek i roz-
rywka. Teoria i praktyka budowy 
miast inteligentnych wskazują, że 
tworzenie i wykorzystanie kapitału 
społecznego i intelektualnego miesz-
kańców, poziom organizacji i przygo-
towania merytorycznego instytucji 
oraz dostępność tych elementów 
dla mieszkańców i przedsiębiorców, 
w tym dostosowanie do ich możli-
wości finansowych, są równie ważne  
jak elementy materialne.

Informacja geolokalizowana

W sferze materialnej kluczową funk-
cję pełni urbanistyka i planowanie 
infrastruktury przestrzennej. W za-
sadzie minęły już czasy, w których –  
przeważnie ze względów politycz-
no-prestiżowych – budowano wiel-
kie nowe stolice państw i stanów 
zupełnie od zera, na kompletnym 
odludziu. Znanymi przykładami są 
Brasilia i Czandigar, zbudowane w la-
tach 50.-60. XX w., a w ostatnich de-
kadach Astana, która od początku lat 
60. do lat 90. XX w. nosiła znamienną 

nazwę Celinograd (ros. miasto na 
ugorze), zanim została właściwie 
zbudowana od nowa po przeniesieniu 
do niej w 1997 r. stolicy Kazachstanu. 
Polskimi „miastami na ugorze” były 
Nowa Huta i Nowe Tychy. Jednak 
w przeważającej większości miast 
świata władze muszą działać w ta-
kich strukturach urbanistycznych 
i ludnościowych, jakie wytworzyły 
się przez stulecia. Tym ważniejsze 
jest unikanie błędów, które popeł-
niono w niektórych polskich mia-
stach w latach 90., kiedy to po krachu 
gospodarki nakazowo-rozdzielczej 
niemal zarzucono planowanie prze-
strzenne. Efektem – spotęgowanym 
w przypadku Warszawy nieuregulo-
waniem przez 25 lat stanu prawnego 
wielu obszarów aglomeracji – jest 
tzw. niekontrolowana suburbanizacja, 
„rozpływanie się” miasta na odległe 
i trudne do skomunikowania tereny 
przy pozostawieniu w śródmieściu 
niewykorzystanych cennych działek, 
przechwytywanych czasem przez 
„kuratorów” z egzotycznych wysp, 
przedstawiających rzekome tytu-
ły własności w imieniu 150-letnich 
właścicieli czy równie mitycznych 
spadkobierców. Zresztą dekretem 
Bieruta nie da się usprawiedliwiać 
takich zaniedbań planowania jak war-
szawskie Miasteczko Wilanów, przez 
10 lat pozbawione nie tylko trans-
portu publicznego, ale nawet miejsc 

na przedszkola i szkoły, czy dzielni-
ca biurowa na Służewcu. Przez całą 
dekadę 100 ha byłych warszawskich 
terenów przemysłowych inwestorzy 
zabudowywali biurowcami bez ładu 
i składu, a przede wszystkim bez 
koncepcji, jak ma dojechać do pracy 
i wrócić do domu ponad 80 tys. pra-
cujących tu osób. Sporo oddalony od 
biurowców przystanek kolejowy Słu-
żewiec uruchomiono dopiero po kilku 
latach, na jedynej linii tramwajowej 
w godzinach szczytu pasażerowie 
nie mieszczą się nie tylko w tram-
wajach, ale nawet na przystankach, 
a pokonanie samochodem kilkuset 
metrów od zewnętrznych arterii 
komunikacyjnych do biur zajmuje 
nawet godzinę, bo władze miasta 
i dzielnicy pozostawiły sprawę in-
frastruktury publicznej „niewidzial-
nej ręce rynku”. Inżynierowie ruchu 
i projektanci systemów inteligentne-
go transportu dobrze wiedzą, że nie 
istnieje system ITS, który potrafił-
by zoptymalizować poruszanie się  
ok. 30 tys. samochodów, dla których 
nie ma miejsca ani do jazdy, ani do 
parkowania (duża część z ok. 29 tys. 
miejsc na podziemnych parkingach 
zarezerwowana jest dla pustych biur 
oczekujących na najemców). W pla-
nowaniu rozwoju miasta niezwykle 
ważna jest zatem precyzyjna infor-
macja o geolokalizacji. Systemy inte-
ligentnego miasta muszą umożliwiać 
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lokalizację i monitoring wszystkich 
elementów oraz zjawisk społecz-
nych i gospodarczych: od danych 
geologicznych, przez rozmieszczenie 
infrastruktury sieciowej, rozkłady 
ruchu komunikacyjnego czy prze-
pływy powietrza, po umiejscowienie 
zjawisk demograficznych – od kultury 
i rekreacji po przestępczość. Umiej-
scowienie ich w przestrzeni i czasie 
daje podstawę do tworzenia prawa 
lokalnego oraz do podejmowania 
trafnych decyzji inwestycyjnych, 
w tym budowy miejskiej architektury 
inteligentnej, ulokowanej optymalnie 
pod względem wykorzystania terenu, 
korzystania z oświetlenia naturalnego 
i sztucznego, strumieni ruchu, a tak-
że dostarczania świeżego powietrza 
i usuwania produktów emisji.

Miasto – platforma otwartych 
danych

W działaniach samorządów pojawia 
się sposób planowania i zarządzania, 
wykorzystujący koncepcję miasta jako 
platformy otwartych danych. Jest to 
przeniesienie na poziom lokalnych 
samorządów koncepcji „rządu jako 
otwartej platformy” (ang. government 
as a platform2) T. O’Reilly’ego, sfor-
mułowanej w 2010 r. W myśl takiej 
koncepcji władze nie muszą same 
dostarczać wszystkich usług admi-
nistracji, wystarczy, że udostępnią 
dane i informacje publiczne oraz od-
powiednie procedury i zasady bizne-
sowi oraz obywatelom i organizacjom 

Inteligentne miasta
W zainicjowanym w 2007 r. European Smart City Project3  
naukowcy z Politechniki Wiedeńskiej, Politechniki w Delft  
oraz Uniwersytetu w Lublanie stworzyli system analiz 
wskaźników inteligentnych miast. Spośród ok. 1600 miast 
europejskich wybrano 70 spełniających trzy kryteria: 
liczby mieszkańców między 100 a 500 tys., z co najmniej 
jedną uczelnią wyższą i obszarem oddziaływania obejmu-
jącym poniżej 1,5 mln (by wykluczyć miasta zdominowane 
przez wielkich sąsiadów). W badaniu określono „wskaźniki 
inteligencji miasta” w kategoriach: zarządzanie, gospo-
darka, mobilność, środowisko naturalne, populacja i wa-
runki życia.
W 2015 r. wiedeński zespół analizował 90 ośrodków więk-
szych, od 300 tys. do 1 mln mieszkańców. Wobec dużej 
rozbieżności charakterystyk tych miast zrezygnowano 
z rankingu wg wskaźnika zintegrowanego, pozostawiając 
mechanizm porównywania wskaźników wybranych miast –  
wskaźników między sobą i w porównaniu ze wskaźnika-
mi średnimi dla badanych 90 miast. Z Polski oceniano 
Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Po-
znań, Szczecin i Wrocław. Miasta te lokowały się poniżej 
średnich dla badania, najbliżej średnich były Bydgoszcz, 
Gdańsk i Katowice w kategoriach warunków życia i śro-
dowiska, Kraków, Lublin i Poznań w kategorii warunków 
życia oraz mobilności (Kraków i Poznań powyżej średniej 
dla warunków życia), Szczecin w kategorii środowiska i za-
rządzania, a Wrocław w kategorii mobilności i populacji.

pozarządowym. Umożliwi to współ-
tworzenie usług publicznych razem 
z jednostkami administracji. Taka kon-
cepcja, możliwa do realizacji dzięki 
systemom informatycznym, w szcze-
gólności tzw. usługom webowym, jest 
już widoczna w wielu miejscach na 
świecie. Miasta tworzą portale i reje-
stry udostępniające dane w otwartych 
formatach (przetwarzalnych maszy-
nowo) poprzez interfejsy programowe 
(API – ang. Application Programming 
Interface), pozostawiając budowa-
nie aplikacji użytkowych partnerom 
zewnętrznym. W Polsce pionierem 
takich rozwiązań był Poznań, a plat-
formy otwartych danych powstały 
m.in. w Gdańsku i Warszawie.

Instytucje i spółki komunalne 
miast są „fabrykami danych”. Jednak 
udostępnianie tych danych wymaga 
sporej pracy ze strony samorządów. 
Ich zasoby informacyjne tworzone 
były przeważnie jako zamknięte 
silosy. Utrudnia to dostęp do da-
nych nie tylko partnerom zewnętrz-
nym, ale nawet własnym komór-
kom samorządów. Największym 
problemem nie jest brak API, ale 
niska jakość i niespójność forma-
tów danych, często zbieranych od 
przypadku do przypadku, bez spoj-
rzenia w przyszłość i uwzględniania 
potrzeb jednostek urzędu, obywateli 
i przedsiębiorców.

dr Tomasz Kulisiewicz
Ośrodek Studiów 
nad Cyfrowym Państwem
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Obecnie w Polsce nie ma jeszcze w pełni inteligentnego miasta, ale w wielu 
z nich podjęto już działania w tym kierunku. Wdrażając ideę smart city, władze 
dążą do rozwiązania najistotniejszych miejskich problemów, jedocześnie dbając 
o środowisko i oferując mieszkańcom wysoką jakość życia. Jednak co tak naprawdę 
wiemy o idei smart city i jak wygląda jej zastosowanie w praktyce?

P
ojęcie smart city jest nie-
jednoznaczne i rozmaicie 
interpretowane. Hasłem 
tym posługują się zarówno 

przedstawiciele polskich miast, jak 
i reprezentanci firm IT, które oferują 
rozmaite, innowacyjne technologie, 
a także sami mieszkańcy, którzy ko-
rzystają z danych rozwiązań. Wiele 
polskich samorządów może pochwalić 
się już wdrożonymi, innowacyjnymi 
rozwiązaniami w obszarze komuni-
kacji, zrównoważonego transportu, 
gospodarki odpadami, dostaw wody 
i energii, poprawy jakości powietrza, 
wysokiej jakości terenów publicznych 
itd. Dodatkowo wiele z nich deklaru-
je, że zamierza wypracować własną 
wizję miasta przyszłości.

Jak rozumieć ideę smart?

– Miasto inteligentne to takie miasto, 
które spełnia oczekiwania mieszkań-
ców – zarówno tych najbardziej wy-
magających, ukierunkowanych na nie-
ustający rozwój, jak i tych, którzy cenią 
sobie stabilizację i spokój – twierdzi 
Zbigniew Michniowski, pełnomocnik 
prezydenta miasta ds. zrównoważo-
nego rozwoju z Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej. Jego zdaniem, na 
przestrzeni dziejów zawsze były jakieś 
miasta inteligentne, tzn. takie, które 
starały się dać mieszkańcom poczucie 
bezpieczeństwa przed zagrożeniami, 
budując np. akwedukty i kanalizację. 
– Czy w miastach przeludnionych, za-
tłoczonych samochodami, emitującymi 

dodatkowo ogromne ilości zanieczysz-
czeń, w przestrzeni agresji wizualnej 
i akustycznej możemy czuć się bez-
pieczni i szczęśliwi? Na pewno nie, 
a przynajmniej nie wszyscy – twierdzi 
Z. Michniowski. I dodaje, że zmieniają 
się zagrożenia, a miasto, chcąc chronić 
swoich mieszkańców, musi aktywnie 
działać, włączając się w nurt myśli, 
technologii, a także przeciwdziałania 
zagrożeniom w skali ponadlokalnej 
i globalnej. Według Z. Michniowskiego, 
miasta inteligentne to przede wszyst-
kim mieszkańcy, świadomi nie tylko 
swych potrzeb i możliwości w dobie 
gwałtownego rozwoju technologii, ale 
również zagrożeń w skali globalnej, 
w tym skutków destabilizacji klimatu. 
A wobec tego typu zagrożeń, których 
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miasta również są sprawcami, mu-
szą one być otwarte na współpracę, 
wykorzystując możliwości techno-
logiczne, w tym możliwości komuni-
kacji. Również gdańskie podejście do 
idei inteligentnego miasta zakłada 
skoncentrowanie się na potrzebach 
mieszkańców, dialogu i budowaniu 
zaufania. – Nie chcemy ulegać fascy-
nacji technologicznymi gadżetami, 
sensorami czy miernikami i wydawać 
pieniędzy na drogie w utrzymaniu, 
zamknięte systemy informatyczne. 
Smart city to dla nas idea obejmująca 
inteligentne i innowacyjne działa-
nia służące poprawie jakości życia 
mieszkańców, zwiększeniu ich świa-
domości i partycypacji, stymulowaniu 
zrównoważonego rozwoju miasta  
we wszystkich jego obszarach czy 
podniesieniu efektywności wykorzy-
stywania dostępnych zasobów – uważa 
Andrzej Bojanowski, zastępca prezy-
denta Gdańska. Jak podkreśla, głów-
nym celem wdrożenia jest efektywne 
i inteligentne zarządzanie przestrzenią 
miejską, a narzędzia i technologie są 
tu sprawą wtórną.

Cross-sektorowe podejście

– Chcemy, aby Szczecin mógł rozwijać 
się w sposób inteligentny, zrówno-
ważony i włączający, a ostatecznie 
sprzyjał podnoszeniu jakości życia. 
Inteligentne miasto w rozumieniu 
szczecińskim to cross-sektorowe 
podejście do rozwoju – twierdzi Mi-
chał Przepiera, zastępca prezydenta 
Szczecina. Zauważa przy tym, że to 
samorząd lokalny jako lider zmiany 
ponosi odpowiedzialność za powo-
dzenie całego procesu. Jego zdaniem, 
komunikacja, przejrzystość działania 
i czytelny wizerunek są kluczowe dla 
wprowadzania zmian w mieście. A do 
współzarządzania miastem Szczecin 
zaprasza mieszkańców, ekspertów 
i organizacje pozarządowe. – Realizując 
idee inteligentnego miasta, wyodręb-
niamy podstawowe dziedziny, których 
prawidłowe funkcjonowanie wpły-
wa na ogólny dobrobyt miasta i jego 
mieszkańców. Ważne jest to, że na-
sze działania wpisują się w wieloletni 

program rozwoju miasta. Nie kieruje-
my się jedynie dostępnością środków 
unijnych – twierdzi M. Przepiera. Jak 
przekonuje, wdrażana strategia spro-
wadza się do realizacji wizji Szczecina 
jako miasta będącego uczestnikiem 
rynku – miasta posiadającego zdol-
ność instytucjonalną do inicjowania 
oraz rozwoju technicznego i technolo-
gicznego gospodarki miejskiej, miasta 
posiadającego potencjał rozwojowy, 
niezbędnego dla prawidłowego opra-
cowywania strategii rozwojowych 
i uwzględniających nowe paradygmaty 
rozwojowe i zjawiska społeczno-go-
spodarcze zachodzące w miastach. 
Miasto to jest węzłem sieci, wpisu-
je się w procesy zachodzące w jego 
otoczeniu zewnętrznym, o szerokich 

kontaktach zewnętrznych. Szczecin 
jako miasto inteligentne łączy ludzi, 
środowiska i techniki cyfrowe, wyko-
rzystując zbiory cyfrowej informacji 
do prowadzenia twórczych działań.

Odzyskana łódzka przestrzeń 
miejska

Wdrażanie koncepcji smart to zło-
żone przedsięwzięcie w wielu ob-
szarach, polegające na dostarczeniu 
mieszkańcom wymiernych korzyści. 
Przykładowo łódzki kierunek smart to 
procesy rewitalizacyjne, uspokajanie 
ruchu, inteligentne rozwiązania dla 

mobilności i transportu miejskiego 
oraz poprawa bezpieczeństwa i ja-
kości życia. – Łódź z roku na rok sta-
je się miastem bardziej przyjaznym 
mieszkańcom, a mieszkańcy są coraz 
bardziej mobilni w sferze transporto-
wej i społecznej – twierdzi Grzegorz 
Gawlik z biura rzecznika prasowego 
prezydenta miasta. Jak przekonuje, 
Inteligentna Łódź to Nowe Centrum 
Łodzi, będące spektakularną przebu-
dową 100 ha w samym sercu miasta. 
Obszar, który od lat nie odgrywał roli 
w życiu miasta, jest odzyskiwany dla 
mieszkańców, stając się miejscem bez-
piecznych i atrakcyjnych przestrzeni 
publicznych, wykorzystujących unika-
tową i zabytkową tkankę urbanistycz-
ną przełomu XIX i XX w., pomagając 

odzyskać blask łódzkiemu śródmieściu 
oraz określając charakter Łodzi jako 
miasta przemysłów kreatywnych. 
Węzeł multimodalny Łódź Fabryczna 
skupi się wokół budowanego między-
narodowego multimodalnego węzła 
przesiadkowego, będącego elementem 
korytarza KDP (kolej dużych prędko-
ści), zszywającego miasto rozcięte 
zaniedbanymi terenami kolejowymi.  
Tę szansę daje nowy układ transpor-
towy, oparty na linii średnicowej W-Z 
w tunelu i przeniesieniu starego dwor-
ca pod ziemię. W opinii G. Gawlika ja-
kość życia łodzian stale rośnie. Miasto 
stawia na transport zbiorowy czysty, 
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nowoczesny, punktualny i dostępny, 
tworząc coraz większą sieć buspasów 
i dróg rowerowych oraz powołując do 
życia miejski system roweru publicz-
nego. Łódzkie woonerfy odzyskują 
przestrzeń miejską, aby ludzie mogli 
tam się spotykać, komunikować, prze-
bywać. Dziś – kontynuuje G. Gawlik –  
znakiem rozpoznawczym Łodzi są 
proste chodniki, zieleń, place zabaw 
i zadowoleni piesi. Ponadto realizo-
wany program rewitalizacji społecznej 
centrum miasta, budżet obywatelski, 
gdzie mieszkańcy bezpośrednio decy-
dują o wydatkowaniu środków budże-
towych, a także nowoczesne formy 
dialogu społecznego wskazują na to, 
że Łódź wykonała już najtrudniejszy 
krok w kierunku smart city.

Lublin jako miasto inspiracji

Akademickość, przyjazność, otwar-
tość i przedsiębiorczość to z kolei 
filary strategii Lublina. Doskonale 
wyznaczają one kierunek budowy 
inteligentnego miasta. – Lublin, jako 
miasto inspiracji, stawia na rozwój 
technologii smart city w wielu obsza-
rach, takich jak transport, energetyka 
i kontakt z mieszkańcami – informuje 
Sebastian Kawałko, doradca prezyden-
ta ds. smart city w Urzędzie Miasta 
Lublin. Jak podkreśla, największym 
projektem zrealizowanym w ostat-
nich latach jest Zintegrowany System 
Miejskiego Transportu Publiczne-
go, którego wartość przekroczyła  
520 mln zł. W ramach projektu zaku-
piono 70 nowoczesnych trolejbusów 
i 100 autobusów, a także wybudowano 
zajezdnię i trakcję trolejbusową. Po-
nadto wdrożono System Zarządzania 
Ruchem (SZR). Obejmuje on 69 skrzy-
żowań, na których zainstalowanych 
zostało ponad 400 kamer oraz 10 zna-
ków zmiennej treści. – Wprowadzenie 
systemu wpłynęło na poprawę płynno-
ści ruchu miejskiego i wzrost bezpie-
czeństwa, skrócenie czasu dojazdów 
i redukcję CO2 oraz uzyskanie infor-
macji o sytuacji na drogach – mówi S. 
Kawałko. Jak informuje, w najbliższych 
latach zaplanowanych jest już sze-
reg kolejnych inwestycji związanych 

z rozwojem transportu publicznego. 
Oprócz budowy dróg powstaną także 
systemy Park & Ride oraz Park & Bike, 
a SZR zostanie rozbudowany o kolejne 
30 skrzyżowań. Lubelski Urząd Miasta 
udostępnia też Geoportal, na którym 
oprócz tradycyjnej mapy miasta można 
znaleźć miejski plan zagospodaro-
wania przestrzennego, informacje 
o inwestycjach, mapę turystyczną 
i rowerową, a także szczegółowe in-
formacje na temat wyborów. – Dzięki 
dostępności tych danych każdy może 
skorzystać z potrzebnych informacji 
bez konieczności przychodzenia do 
urzędu – podkreśla S. Kawałko. Do-
datkowo w Lublinie powstał Contact 
Center na bazie istniejącego Biura 
Obsługi Mieszkańców. – Zwiększenie 
liczby kanałów komunikacyjnych oraz 
rejestr spraw pozwoli mieszkańcom 
na zgłaszanie i monitorowanie swoich 
problemów zarówno elektronicznie, 
jak i bezpośrednio u pracownika Urzę-
du Miasta. Zapewni to lepszą ewi-
dencję zgłaszanych problemów oraz 
skrócenie procesu obsługi – dodaje. 
W Lublinie została też opomiarowana 
część budynków zarządzanych przez 
miasto, a dane z analiz umożliwia-
ją porównanie zużycia ciepła, wody 
i energii elektrycznej w określonych 
obiektach. – Lepsze efekty można uzy-
skać, analizując większą ilość danych, 
stąd w Lublinie ilość opomiarowa-
nych budynków będzie zwiększana –  
konkluduje doradca prezydenta  
ds. smart city.

Ambitny program inwestycyjny 
w Szczecinie

Również Szczecin intensywnie zmienia 
swoje oblicze, wdrażając ideę smart 
city i realizując ambitny program in-
westycyjny. Według Michała Przepie-
ry, główne działania koncentrują się 
wokół racjonalizacji gospodarowania 
przestrzenią, rewitalizacji, bezpie-
czeństwa, mądrego inwestowania 
i rozwoju gospodarczego, niskoemi-
syjności i efektywności energetycznej, 
zintegrowanego zarządzania miastem, 
monitoringu, dążenia do zrównoważo-
nej mobilności i partycypacji samych 

mieszkańców. – W ostatnim czasie 
znacząco poprawiła się infrastruktura 
drogowa, po Szczecinie kursuje coraz 
więcej nowoczesnych tramwajów i au-
tobusów. Dążymy do dalszej poprawy 
standardów obsługi w pasażerskiej 
komunikacji publicznej i transporcie 
towarów. Kontynuujemy też realizację 
projektu pn. „Poprawa funkcjonowania 
transportu miejskiego w aglomeracji 
szczecińskiej poprzez zastosowanie 
rozwiązań telematycznych” – informuje  
M. Przepiera. Projekt uwzględnia Sys-
tem Dynamicznej Informacji Pasażer-
skiej, który obejmuje 15 tablic informacji 
pasażerskiej oraz informację pasa-
żerską przez sms, Bluetooth i stronę 
internetową. Ponadto obejmuje m.in. 
systemy zarządzania flotą, monitoringu 
wizyjnego w pojazdach, zliczania poto-
ków pasażerskich, okresowego biletu 
elektronicznego i optymalizacji sieci 
komunikacyjnej. Centralne gromadze-
nie informacji o przepływach ruchu, 
sterowanie sygnalizacją świetlną, uza-
leżnione od aktualnej sytuacji drogowej 
i zdarzeń drogowych w czasie rzeczy-
wistym, poprawiając przepustowość 
systemu komunikacji drogowej miasta, 
uzupełnia inteligentne oświetlenie 
uliczne (LED), pozwalające na zarzą-
dzanie poszczególnymi lampami oraz 
wpływające na ograniczenie zużycia 
energii nawet do 70%. – W zakresie bez-
pieczeństwa publicznego prowadzimy 
monitoring wizyjny, wsparty automa-
tyczną analityką obrazu, zapewniają-
cy m.in. automatyzację wykrywania 
niepożądanych działań. Inwestujemy 
też w budowę farm fotowoltaicznych 
oraz produkcję energii elektrycznej 
i cieplnej, z wykorzystaniem biogazu 
powstającego w procesie oczyszczania 
ścieków – wylicza M. Przepiera. Ponad-
to Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Szczecinie udostępnia informacje 
o jakości wody oraz o aktualnych wyłą-
czeniach sieci wodociągowej w formie 
mapy interaktywnej. Dzięki tej mapie 
można sprawdzić m.in., w jakim stopniu 
różnią się między sobą parametry wody 
w różnych częściach miasta, jakie są 
wahania parametrów wody w różnych 
punktach w danej strefie oraz w których 
miejscach przewidywana jest poprawa 
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funkcjonowania sieci wodociągowej 
w wyniku jej remontu lub moderni-
zacji. Kolejne działania związane są 
z mechanizmami telemetrycznymi dla 
wodociągów i kanalizacji ściekowej, 
umożliwiającymi przewidywanie strat 
i awarii oraz zdalny odczyt liczników. 
Te rozwiązania poprawiają efektyw-
ność pracy spółek miejskich i ogra-
niczają koszty związane ze stratami. 
Z kolei Enea Operator wprowadziła 
w swojej sieci innowacyjną techno-
logię pozwalającą na automatyczne 
wykrywanie uszkodzeń i ogranicza-
nie ich zasięgu do miejsca wystąpie-
nia. Dzięki temu w przypadku awarii 
większość klientów w ciągu zaledwie 
kilku minut będzie miała przywrócone 
dostawy energii elektrycznej. Wpro-
wadzane w spółce innowacje w pracy 
sieci średniego napięcia zakładają m.in. 
stworzenie systemu automatycznego 
wyizolowania uszkodzonego odcinka 
sieci. Dzięki temu system w możli-
wie najkrótszym czasie może ominąć 
uszkodzony fragment sieci i załączyć 
znaczną liczbę mieszkańców. Jak po-
daje M. Przepiera, pierwsze takie roz-
wiązania zostały przetestowane m.in. 
właśnie na obszarze Szczecina.

Miasta otwarte na zmiany

Przykładem miasta, które w za-
kresie zarządzania energią można 
uznać za smart, jest też Bielsko-Bia-
ła. – Aktualnie prowadzimy szeroko 
zakrojoną akcję edukacyjną związa-
ną z racjonalnym wykorzystaniem 
energii, wynikającą z Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej i Porozumienia 
Burmistrzów. Wdrażamy projekty 
wykorzystania nowej inwestycji, 
sieci szerokopasmowej, do bieżącego 
nadzorowania i zarządzania proce-
sami, w tym mobilnością miejską –  
wylicza Zbigniew Michniowski, 
pełnomocnik prezydenta miasta  
ds. zrównoważonego rozwoju 
z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej. I dodaje, że istotnym elementem 
tych projektów jest zarządzanie 
energią w obiektach komunalnych 
i współpraca z podmiotami w za-
kresie ograniczenia niskiej emisji. 

– Równocześnie kładziemy nacisk 
na realizację miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, 
uwzględniających wytyczne stu-
dium w zakresie ochrony klima-
tu i efektywności energetycznej –  
kontynuuje Z. Michniowski. Jak 
z kolei twierdzi Andrzej Bojanow-
ski, zastępca prezydenta Gdańska, 
w mieście władza lokalna nie ograni-
cza się tematycznie do zakresu pro-
jektów, które realizowane są w ra-
mach smart city. Najwięcej z nich 
dzieje się w takich obszarach jak 
zrównoważony rozwój gospodar-
czy (wsparcie rozwoju gospodar-
ki opartej na wiedzy i gdańskich 
start-upów), transport (monitoring 
i usprawnianie ruchu przez system 
Tristar), edukacja i sprawy społeczne 
(efektywne kosztowo przedszkola 
modułowe, mapowanie sieci usług 
społecznych, system rozliczania 
grantów). – Projekty te, wymaga-
jące nieraz znacznych nakładów, 
są wdrażane i nadzorowane przez 
jednoznacznie określone komórki 
organizacyjne – twierdzi A. Bojanow-
ski. Ciekawą inicjatywą, realizowaną 
w gdańskim urzędzie, jest Gdańsk- 
LAB. – Postawiliśmy na rozwój 
przedsięwzięć smart city, które nie 
wymagają bezpośrednich nakładów 
finansowych – mówi A. Bojanowski. 
Jak wyjaśnia, GdańskLAB to niefor-
malny zespół międzywydziałowy, 
który poszukuje sposobów na ni-
skokosztowe usprawnienie pracy 
urzędu. Efektem jego prac jest m.in. 
aplikacja Na4Łapy, usprawniająca 
adopcje psów z gdańskiego schro-
niska. Ważnym elementem działań 
smart jest też polityka otwartości 
miasta Gdańska i towarzyszący jej 
program otwartych danych. Zakłada 
ona, że wszystkie dane wytwarzane 
przez urząd dostępne są publicznie, 
bezpłatnie i bez ograniczeń, jeśli 
tylko ich upublicznieniu nie stoją 
na przeszkodzie kwestie prawne, 
np. ochrona danych osobowych czy 
tajemnica przedsiębiorstwa.

Działania podejmowane na 
rzecz wdrożenia idei smart city są 
podejmowane także w Grudziądzu. 

Koncepcja otwartego miasta to zde-
cydowanie nowa jakość w dotych-
czasowej działalności samorządu 
i zmiana percepcji w postrzeganiu 
Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 
jedynie jako instytucji publicznej. 
– Grudziądz dołączył w 2016 r. do 
globalnej inicjatywy Open & Agile 
Smart Cities (OASC). Innowacyjność 
planowanych działań polegać bę-
dzie na opracowaniu, zebraniu i udo-
stępnieniu informacji o Grudziądzu 
w formie otwartych danych infor-
matycznych wszystkim chętnym, na 
potrzeby np. tworzenia dedykowa-
nych miastu aplikacji na smartfony 
czy tablety – wyjaśnia Marek Siko-
ra, wiceprezydent Grudziądza. Jego 
zdaniem, w tym przypadku możemy 
również mówić o kolejnej formie 
promocji Grudziądza. A innowacyjne 
zastosowanie informacji wzmacnia 
transparentność w realizacji zadań 
publicznych, inspiruje przedsiębior-
czość i sprzyja budowaniu społeczeń-
stwa informacyjnego. Grudziądz jest 
na początku drogi do wypracowania 
standardów OASC. – Na szczęście, 
mamy doświadczonych i otwartych 
na współpracę partnerów, przede 
wszystkim miasto Gdańsk oraz po-
zostałe miasta skupione wokół idei 
rozwoju inteligentnych miast przy-
szłości w ramach inicjatywy Open &  
Agile Smart Cities – podkreśla M. Si- 
kora. I dodaje, że jest jeszcze za wcze-
śnie, by mówić o konkretnych roz-
wiązaniach czy obszarach wdrożeń. 
– To dla nas spore wyzwanie, ale 
zamierzamy tę ideę systematycznie 
wdrażać – mówi wiceprezydent.

Podsumowując, należy stwierdzić, 
że – aby polskie miasta stały się w pełni 
inteligentne – ich władze muszą za-
cząć zmieniać swój sposób myślenia. 
Miasta będą inteligentne, gdy ich cała 
społeczność – czyli nie tylko władze, 
ale również mieszkańcy – nauczy się 
ciągłej otwartości na nowości. Będą 
zatem wdrażały nie tylko sprawdzo-
ne, ale przede wszystkim innowacyj-
ne rozwiązania i nauczą się adaptacji 
do zmieniającej się rzeczywistości.

Barbara Krawczyk
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K
oniec Polski papierowej – to 
hasło wybrzmiało podczas 
tegorocznego, czerwcowe-
go wystąpienia minister cy-

fryzacji, Anny Streżyńskiej. Zgodnie 
z planami, do 2020 r. połowa z nas 
będzie mogła załatwić większość, bo 
aż 80%, spraw urzędowych online.

Najpierw analiza

Rozwój cyfrowych kanałów w ko-
munikacji z administracją publiczną 
to także jedna z rekomendacji, którą 
możemy odnaleźć w raporcie przy-
gotowanym w ubiegłym roku przez 
Komisję Europejską, zatytułowanym 
„Future-proofing eGovernment for 
a Digital Single Market”. Wynika 
z niego, że chociaż w skali całej Unii 
Europejskiej już dziś 50% wniosków 
można złożyć przez Internet, to nadal 
aż 73% urzędowych stron www nie 
posiada wersji mobilnej. Tymczasem 
zeszłoroczne badanie pn. Diagnoza 
Społeczna potwierdza, że urządze-
nia mobilne wkrótce zdominują inne 
narzędzia. Już dziś blisko połowa do-
rosłych Polaków posiada smartfon, 
a liczba ta z każdym rokiem wzrasta 
o ponad 15%. O tym, jak istotnym 
elementem w kontakcie władz miasta 
z mieszkańcami są nowe technologie, 
świadczy także przeprowadzona przez 
Orange Polska analiza zgłoszeń na nu-
mer interwencyjny Warszawy – 19 115. 
Tylko w ciągu jednego miesiąca –  
lutego 2016 r. – aż 51% wszystkich 
zgłoszeń stanowiły te zrealizowane 
drogą internetową, za pomocą aplikacji 
lub dedykowanego portalu. Ponadto 
było ich o 8% więcej od informacji 
przekazanych telefonicznie. Co więcej, 
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Polskie miasto przyszłości

na korzyść cyfryzacji przemawiają nie 
tylko zwyczaje użytkowników, ale też 
pieniądze. Firma Deloitte postanowiła 
sprawdzić, badając rynek australijski, 
jakie koszty ponosi administracja pu-
bliczna w przypadku transakcji doko-
nywanych przez mieszkańców online 
i bezpośrednio. Okazało się, że w cenie 
jednej wizyty mieszkańca w urzę-
dzie można obsłużyć ok. 40 zgło- 
szeń online. Szacunkowy koszt trans-
akcji dokonanej za pomocą Internetu 
wyniósł 40 centrów, 17 dolarów kosz-
towała wizyta na miejscu, a mniej, bo 
niecałe siedem dolarów, zgłoszenie 
telefoniczne. Państwem, które już dziś 
powszechnie wykorzystuje narzędzia 
cyfrowe, jest Estonia. Punktem zwrot-
nym w inwestycjach technologicznych 
tego kraju był cyberatak, którego do-
świadczono w 2007 r. Od tamtej pory 
Estonia postanowiła wzmocnić swoje 
cyfrowe bezpieczeństwo, jednocześnie 
nie uciekając od wyzwań, jakie niesie za 
sobą digitalizacja. System e-głosowania 
został bardzo dobrze przyjęty przez 
społeczeństwo. W latach 2007-2015 
odnotowano wzrost liczby oddających 
głosy w ten sposób o 25 punktów 
procentowych. W sumie na koncepcji 
e-głosowania Estonia zaoszczędziła 
prawie pół miliarda euro.

Z powyższych danych wypływają 
dwa kluczowe wnioski. Po pierwsze, 
koncepcja smart city, która zakłada 
rozwój miast i całego kraju z wyko-
rzystaniem zdobyczy technologicz-
nych, jest w pełni uzasadniona, a jej 
implementacja to efekt cyfryzacji ży-
cia społecznego. Po drugie zaś, każ-
de wdrożenie, nawet najmniejsze, 
powinno być poprzedzone analizą 
potrzeb, nawyków i realnych celów, 

jakie chcemy za jego pomocą osiągnąć. 
Bez tego nawet najbardziej intuicyjna 
aplikacja miejska, system zarządzania 
ruchem czy inteligentny monitoring 
nie przyniosą wymiernych rezultatów.

Sukces na miarę strategii

O potrzebie budowania inteligencji 
miasta na bazie długofalowych planów, 
uwzględniających nie tylko bieżące po-
trzeby i problemy, ale też przyszłe wy-
zwania wspominał również w raporcie 
Integrated Solutions „Inteligentny 
Rozwój Miasta” Jan Maciej Czajkow-
ski, ekspert Związku Miast Polskich. 
W jego opinii zarządzanie miastem po-
winno cechować się spójnością i kom-
pleksowością. – Planowanie rozwoju 
miast musi odbywać się w oparciu 
o całościową wiedzę o mieście, po-
zyskiwaną z zaawansowanych analiz 
przestrzennych miejskich baz danych, 
z uwzględnieniem ekonomicznych 
skutków planowania lokalnego oraz 
planowania odpowiedniego rozwoju 
infrastruktury telekomunikacyjnej, 
w tym zwłaszcza rozbudowywania 
sieci telekomunikacyjnych przy każ-
dej budowie czy rozbudowie miej-
skiej infrastruktury liniowej, takiej 
jak wodociągi i kanalizacja. Każdo-
razowa inwestycja w prorozwojowe 
przedsięwzięcia musi być powiązana 
z pogłębioną analizą konsekwencji 
społeczno-ekonomicznych tego przed-
sięwzięcia, z uwzględnieniem aspek-
tów finansowych, społecznych i demo-
graficznych – twierdzi J.M. Czajkowski.

Tego typu ścieżką inwestycyjną 
podąża coraz więcej polskich miast. 
To słuszny kierunek, który jednak 
powinien obejmować nie tylko duże 

O tym, że miasta potrzebują rozwiązań technologicznych, nie trzeba nikogo 
przekonywać. Nie jest to tylko kwestia wyższego komfortu życia, oszczędności  
czy ekologii, ale normalności. „Inteligencja” miasta nie jest już wyróżnikiem, 
zaczyna być standardem.
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Główne problemy 
polskich miast:

1. korki,
2. problemy z miejscem parkingowym,
3. awarie sieci wodociągowej,
4. przepełnione kosze na śmieci,
5. koszt oświetlenia miejskiego,
6. brak zintegrowanego monitoringu miejskiego,
7. brak jednej karty miejskiej. 
Źródło: Integrated Solutions

aglomeracje miejskie, ale także całe 
regiony oraz mniejsze miasteczka, 
poniżej 100 tys. mieszkańców. Mówiąc 
o strategii, z pewnością warto wy-
różnić działania podejmowane przez 
Wrocław, Warszawę, Kraków oraz 
Łódź. To miasta, które nie tylko opra-
cowały plan, określając takie czynniki 
jak architektura strategiczna, jednostki 
angażujące się, wizja, obszary wyma-
gające poprawy czy ramowe definicje 
projektów, ale także włączyły w jego 
współtworzenie samych mieszkańców. 
Taką inicjatywą jest np. portal otwarta-
warszawa.pl, gdzie warszawiacy mogą 
zgłaszać swoje pomysły na poprawę 
życia w mieście – od tych drobnych po 
rozbudowane, wymagające większych 
środków finansowych. Obecnie stro-
na doczekała się ponad 4500 sugestii 
mieszkańców. Wśród wdrożonych do 
tej pory przez władze miasta działań 
znalazły się m.in. hamaki i biblioteki 
plenerowe nad Wisłą czy nadanie prio-
rytetów dla tramwajów w sygnalizacji 
świetlnej. Podobną koncepcję anga-
żowania społeczeństwa prezentuje 
islandzka stolica Reykjavik. Za pomocą 
platformy Better Reykjavik miesz-
kańcy tego miasta zgłaszają projekty 
poprawiające jakość życia w mieście. 
O trafności tego działania świadczy 
fakt, że w latach 2012-2014 aż 60% 
mieszkańców Reykjaviku skorzystało 
z portalu, a rada miasta przyjęła w ten 
sposób ponad 200 projektów i wydała 
na nie ok. 2 mln euro.

Miasta trzeciej generacji

Na sukces powyższych wdrożeń 
składa się działalność nie tylko 
władz lokalnych, inwestorów czy 
podwykonawców, ale również sa-
mych mieszkańców. Tym samym 
wpisują się one w koncepcję smart 
city 3.0, opracowaną przez stratega 
miejskiego, Boyda Cohena. Pro-
jektem, które również współgra 
z wizją inteligentnych miast trzeciej 
generacji, jest m.in. usługa Jeden 
Numer. Koncepcyjnie jest ona bar-
dzo bliska idei 19 115 w Warszawie 
i 311 w Nowym Jorku. Oczywiście, 
może być przez jednostki samorządu 

terytorialnego rozumiana wyłącz-
nie jako numer interwencyjny, ale 
dzięki połączeniu różnych kanałów 
komunikacji – centrum kontaktu 
z mieszkańcami, aplikacja, e-mail,  
czat, sms, portal oraz system CRM 
w jednej usłudze – staje się tak-
że narzędziem analitycznym, do-
starczając wielu danych. Oprócz 
funkcji związanych z rejestracją, 

przydzielaniem zgłoszeń i automa-
tyzacją obsługi telefonicznej system 
ten pozwala też na generowanie 
raportów. Dzięki temu można m.in. 
łatwo sprawdzić, w których dziel-
nicach dokonano najwięcej zgło-
szeń, czego one dotyczyły oraz ile 
czasu zajęło ich rozwiązanie. O tym, 
jak ważne jest generowanie, agrego-
wanie i korzystanie z danych, które 
wytwarzają miasta, wspominał także 
wielokrotnie podczas swoich wystą-
pień prof. Szkoły Głównej Handlowej, 
Andrzej Sobczak, autor portalu inte-
ligentnemiasta.pl i wielki zwolennik 
projektów open data. – W tym modelu 
miasta dbają o jakość informacji, ich 
dostępność i wiarygodność, jednocześ- 
nie pozwalając przedsiębiorcom czy 
startupom wykazać się kreatywnością 
przy tworzeniu złożonych usług na 
podstawie danych dostarczanych przez 
miasto. Wiąże się to także z pewny-
mi wyzwaniami. Przede wszystkim 
trzeba znaleźć dobry model bizneso-
wy, który zapewniłby utrzymanie się 
z usług świadczonych na bazie open 
data. W Polsce przechodzimy aktual-
nie fazę zachwytu takimi projektami, 
ale w praktyce jest mało firm, które 
miałyby pomysł na ich komercjaliza-
cję – powiedział.

Finansowanie smart city

Chociaż projekty open data zwykle 
wiążą się z niższymi kosztami niż 
tradycyjne wdrożenia, to wątek finan-
sowania smart city jest kluczowy dla 
podjęcia przez prezydentów czy bur-
mistrzów aktywności w tym obszarze. 
Generalnie źródła inwestycyjne może-
my podzielić na środki własne samo-
rządu, środki zwrotne, fundusze unijne 
oraz partnerstwa publiczno-prywatne. 
W ramach funduszy unijnych wyróż-
niamy z kolei 16 programów regional-
nych i sześć programów krajowych 
(są to: Program Inteligentny Rozwój, 
Program Wiedza Edukacja Rozwój, 
Program Polska Cyfrowa, Program 
Polska Wschodnia, Program Pomoc 
Techniczna oraz Program Infrastruk-
tura i Środowisko). W sumie z progra-
mów regionalnych, wg perspektywy 
2014-2020, samorządy mogą ubie-
gać się o 31,3 mld euro. W przypadku 
programów krajowych jest to pula  
43,6 mld euro. Z ekspertyz Integrated 
Solutions przeprowadzonych we wrze-
śniu 2015 r., wynikało, że w ramach 
środków przyznanych na lata 2014- 
-2020, dotyczących elementów smart 
city, tylko w ciągu dziewięciu miesię-
cy 2015 r. województwa otrzymały  
ok. 4,9 mld zł w ramach regionalnych 
programów operacyjnych. Najwię-
cej środków przyznano na projekty 
związane z inteligentnymi systema-
mi transportowymi (ITS, Intelligent 
Transport Systems), e-usługami, smart 
meteringiem oraz zrównoważonym 
budownictwem. Przyszłość w obszarze 
finansowania z pewnością należy do 
partnerstw publiczno-prywatnych. 
W tym zakresie warto czerpać z do-
świadczeń Francji lub Wielkiej Brytanii. 
W Polsce ta forma inwestowania nadal 
nie jest zbyt popularna. Tymczasem 
PPP może stanowić skuteczny sposób 
prowadzenia działań, który zapewni 
osiągnięcie celów polityki publicz-
nej poprzez łączenie różnych postaci 
środków publicznych i prywatnych.

Marcin Sokołowski
dyrektor marketingu
Integrated Solutions
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E
kipy techniczne wykonują za-
dania, aby zapewnić sprawność 
sieci, a inni pracownicy w przed-
siębiorstwie dbają o aktualizację 

informacji w dedykowanym oprogramo-
waniu. Jaki jest efekt tych prac? 

Rezultat jest uzależniony od zaan-
gażowana pracowników na poszcze-
gólnych etapach wykonywanych zadań, 
ich doświadczenia i znajomości sieci, ale 
również od wykorzystywanych narzę-
dzi i materiałów, w tym rozwiązań infor-
matycznych. Obecnie ewidencjonowanie 
danych to za mało! Tym, czego potrze-
buje zarząd przedsiębiorstw wod-kan, są 
przede wszystkim analizy wieloprzekrojo-
we na bazie danych z systemu GIS i innych 
systemów dziedzinowych (np. SCADA, 
ERP, biling), uzyskiwanie łatwego dostępu 
do aktualnych i kompleksowych danych  
nt. stanu infrastruktury, uwzględniających 
przebiegi innych sieci oraz możliwość po-
równania budżetu na wykonywane prace 
z jego faktyczną realizacją. Kierownic-
two przedsiębiorstwa jest zainteresowane 
optymalizacją zarządzania majątkiem sie-
ciowym, efektywnością pracy ekip tech-
nicznych i rzeczywistym staniem sieci 
w aspekcie ekonomicznym. Czy uzyskanie 
takich zasobów danych jest możliwe przy 
wykorzystaniu dotychczasowych systemów 
GIS? Pytanie wydaje się retoryczne.

SmartGIS

Firma LogicSynergy, wychodząc naprze-
ciw takim oczekiwaniom i biorąc pod 
uwagę swoje 30-letnie doświadczenie 
w dostarczaniu i wdrażaniu specjalistycz-
nych systemów IT dla branży wod-kan, 
w tym systemu GIS, od podstaw zinte-
growanego z modułami ekonomiczno- 
-finansowymi, oferuje nowoczesny system 

SmartGIS. Jest to inteligentne narzędzie 
informatyczne do kompleksowego zarzą-
dzania siecią wod-kan, działające w oparciu 
o technologię przeglądarkową klient-ser-
wer z dostępem na dowolnych urządzeniach 
mobilnych i stacjonarnych. System może 
być zainstalowany zarówno na serwerze 
wewnętrznym w firmie, jak i w „chmurze”, 
zgodnie z potrzebami i uwarunkowaniami 
zamawiającego. 

SmartGIS, poza podstawową funkcjonal-
nością ewidencjonowania różnych obiektów 
i urządzeń sieciowych wraz z informowa-
niem o atrybutach technicznych, umożliwia 

kompleksowe zarządzanie zdarzeniami w za-
kresie zarówno awarii, jak i planowanych prac 
eksploatacyjnych. W jednym miejscu systemu 
są gromadzone zbiorcze informacje o obiek-
cie z możliwością podglądu jego lokalizacji  
na mapie. Operator ma do dyspozycji sze-
roki „przybornik” do wpisywania istotnych 
danych o sieci, tworzenia zaawansowanych 
relacji między obiektami oraz załączania róż-
norodnych plików (w formacie PDF i multi-
medialnych). Zdarzenia te widziane są przez 
system jako proces od momentu zgłoszenia, 
przez etap realizacji, aż do końcowego roz-
liczenia kosztowego.

Czy GIS w XXI w. może być 
smart w branży wod-kan? 
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zarządzające siecią wod-kan zdają 
sobie sprawę z konieczności posiadania aktualnych informacji o sieci, pozwalających 
sprawnie zarządzać majątkiem. 
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System SmartGIS umożliwia także re-
jestrację zgłoszeń o awarii na podstawie 
SMS-ów wysłanych przez mieszkańców. 
Jest to dodatkowa informacja, którą warto 
zaewidencjonować w systemie i sprawdzić 
w terenie, nim straty będą dużo większe. 
Komunikacja jest również możliwa w drugą 
stronę. Operator systemu w przedsiębior-
stwie może uruchomić funkcję automatycz-
nego przesłania wiadomości SMS do grupy 
odbiorców pozbawionych dostaw wody.

Planowanie pracy

Możliwość ewidencjonowania prac wy-
konywanych na sieci (remonty, przeglądy, 
konserwacje, modernizacje, inspekcje, 
inwestycje) w powiązaniu ze zleceniami 
dla poszczególnych pracowników lub ekip 
technicznych zapewnia przejrzysty i cało-
ściowy obraz wszystkich realizowanych 
robót. Dzięki integracji z modułami eko-
nomiczno-finansowymi system SmartGIS 
umożliwia bezpośredni dostęp do niezbęd-
nych danych przy wykonywaniu zleceń. 
Chodzi np. o informacje na temat posiada-
nych materiałów, zaewidencjonowanych 
środków trwałych, dostępnego sprzętu 
czy też zasobów osobowych. W bardzo 
łatwy sposób można zaplanować pracę 
ekip, a nawet jednego pracownika, i mieć 
dostęp do takiego planu pracy z urządze-
nia mobilnego.

Niewątpliwie bardzo istotną funkcją 
systemu SmartGIS jest planowanie i bu-
dżetowanie realizowanych prac w aspekcie 
kosztowym. System pokazuje, ile faktycznie 
kosztowała realizacja zlecenia w odniesie-
niu do planowanego budżetu i zakładanych 
zasobów. Zarząd przedsiębiorstwa wod-kan, 
mając taką informację, może podejmować 
decyzje zarówno strategiczne, jak i bieżące, 
minimalizując w znacznym stopniu ryzyko 
finansowe. Planowanie prac, remontów, 
a szczególnie inwestycji z wykorzystaniem 
środków własnych oraz zewnętrznych jest 
uzasadnione ekonomicznie. 

Mówiąc o nowoczesnym systemie GIS, 
nie można również zapomnieć o zaawan-
sowanym środowisku mapowym, gwa-
rantującym zapisanie geometrii obiektów 
bezpośrednio w bazie, możliwość wy-
miany danych z zewnętrznymi podmio-
tami (ośrodki dokumentacji, inne firmy 

Firma LogicSynergy jest obecna na polskim rynku infor-
matycznym od 1986 r. Spółka wytwarza, wdraża i ser-
wisuje Zintegrowane Systemy Informatyczne TP-Media 
do kompleksowego zarządzania w obszarze ekonomicz-
nym i technicznym przedsiębiorstwami z branży wod-
-kan i komunalnej. Posiada blisko 200 zrealizowanych 
wdrożeń u klientów na terenie całego kraju a oferowane 
innowacyjna technologia i funkcjonalność odpowiadają 
potrzebom branży. 
Więcej informacji na www.logicsynergy.pl
lub pod adresem: handel@logicsynergy.pl
oraz numerem telefonu: 603 467 286.

branżowe) czy też dostęp do geoportali 
przez serwisy WMS/WFS. Wachlarz na-
rzędzi i funkcji operatorskich pozwala 
na tworzenie rozbudowanych map te-
matycznych, prezentujących dane o sieci  
wg atrybutów ukazujących graficznie dane 
o sieci wg atrybutów. W prosty sposób 
można uzyskać informacje o pokryciu 
terenu hydrantami, o awaryjności sieci 
wg rodzaju materiałów, z których jest ona 
wykonana, czy też o czynnych zasuwach.

W razie potrzeby uzyskania bar-
dziej szczegółowych lub obszerniej-
szych zestawień danych z systemu 
GIS i powiązania ich z informacjami 

finansowo-księgowymi istnieje moż-
liwość tworzenia wielopoziomowych 
analiz on-line w oparciu o system Smar-
tReporting firmy LogicSynergy.

System ten jest dedykowanym na-
rzędziem IT do przygotowywania róż-
norodnych raportów, zestawień i analiz, 
bazujących na dostępnych źródłach i me-
chanizmach hurtowni danych, z możliwo-
ścią prezentacji wyników także w formie 
graficznej.

Dzięki zastosowanej technologii klient- 
-serwer dostęp do SmartReortingu, tak 
jak do systemu SmartGIS, jest możliwy 
z dowolnego miejsca na świecie przez  
24 godziny na dobę. Mobilność tych 
rozwiązań daje poczucie posiadania za-
wsze aktualnych danych, zgromadzo-
nych w formie, jakiej operator oczekuje. 
Duża intuicyjność systemów, odpowiednia 

ergonomia pracy, ich otwartość oraz zasto-
sowana technologia WWW sprawiają, że 
są to rozwiązania SMART na miarę XXI w. 

Biorąc pod uwagę ogólnie panujący 
trend w informatyce, można zaobser-
wować, że także oprogramowanie dla 
branży wod-kan staje się coraz bardziej 
„inteligentne” (smart) i bezpieczne dzięki 
eksploatacji na serwerach zewnętrznych, 
czyli w tzw. chmurze. To jedyny słuszny 
kierunek optymalizowania zarządzania 
przedsiębiorstwem i osiągania większej 
efektywności finansowej. LogicSynergy 
już teraz oferuje systemy – SmartGIS 
i SmartReporting – spełniające te kryteria.

Komunalny P L U S

9/2016

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

15



9/2016

Rafał Kulczycki
dyrektor
Wydział Rozwoju Miasta
Urząd Miasta Krakowa 
Podstawą planowania strategicznego 
w samorządzie terytorialnym jest 
przyjęcie odpowiedniej perspektywy, 
a tą perspektywą, swoistą osią dla mia-
sta, są jego mieszkańcy. Technologia, 
nowoczesne rozwiązania nie mogą 
przysłaniać głównego celu, jakim jest 
wzrost jakości życia mieszkańców, ich 
komfortu i przestrzeni, w której żyją, 
mieszkają i pracują. Dlatego właśnie 
punktem wyjścia dla wszelkich działań, 
szczególnie tych w obszarze smart, 
powinna być rozmowa, dialog z miesz-
kańcami i ich aktywne uczestnictwo 
w wydarzeniach, które ich dotyczą. 
Przykładem tego może być budżet 
obywatelski, który z powodzeniem 
funkcjonuje w Krakowie już od trzech 
lat. W tym roku krakowianie zgłosili 
611 propozycji rozwiązań mających 
na celu ulepszenie miasta i poprawę 
jakości życia jego mieszkańców. Innym 
przykładem działań Krakowa w za-
kresie wsparcia aktywności miesz-
kańców jest uruchomione w 2015 r. 
Miejskie Centrum Dialogu. Centrum 
funkcjonuje nie tylko w zakresie zor-
ganizowanych spotkań i konsultacji 
z mieszkańcami, ale także na bieżą-
co dba o kontakt między miastem 
a krakowianami.

W Krakowie prężnie działa także 
inicjatywa pn. Barometr Krakowski, 
która stanowi odpowiedź władz Kra-
kowa na większe potrzeby mieszkań-
ców w zakresie współuczestnicze-
nia w procesie zarządzania miastem. 
W 2015 r. po raz pierwszy zapytaliśmy 
mieszkańców o zadowolenie z usług 

publicznych, a także o ocenę działań 
władz miasta w różnych dziedzinach 
(komunikacja miejska, edukacja, zdro-
wie, sport, kultura, pomoc społeczna, 
planowanie przestrzenne, obsługa 
mieszkańców, ochrona środowiska, 
bezpieczeństwo itp.). Wyniki badania 
są brane pod uwagę przy podejmo-
waniu przez władze miasta decyzji 
w zakresie rozwoju i kształtowania 
polityki informacyjnej miasta.

Jednym z przyjętych przez Kra-
ków celów jest kreowanie przyja-
znej i sprawnej administracji. Reali-
zacja tego celu ukierunkowana jest na 
wzrost jakości obsługi i poczucia satys-
fakcji klientów z poziomu świadczo-
nych usług publicznych. Odpowiedzią 
na to wyzwanie jest realizacja przez 
miasto takich projektów jak: moni-
torowanie jakości usług publicznych 
(MJUP) czy system elektronicznych 
usług publicznych (SEUP). Celem pro-
jektu MJUP jest poprawa skuteczności 
i efektywności monitorowania jakości 
usług publicznych świadczonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego 
w Polsce. Natomiast projekt SEUP za-
kłada uruchomienie on-line od 2017 r.  
systemu elektronicznych usług pu-
blicznych, który umożliwi każde-
mu mieszkańcowi realizację spraw 
za pośrednictwem Internetu.

Jacek Jaśkowiak
prezydent Poznania
Współczesne inteligentne miasta 
to miasta otwarte, w których coraz 
większą rolę w kreowaniu rozwoju 
odgrywają mieszkańcy. Rolą władz 
lokalnych jest tworzenie przestrzeni 
i warunków do wykorzystania po-
tencjału mieszkańców. Powinniśmy 

czerpać z doświadczeń tych miast 
europejskich, gdzie wcześniej wdro-
żono system partycypacji publicz-
nej. Dowodzą one, że dla nawiązania 
efektywnego dialogu z mieszkańcami 
niezbędna jest nie tylko transparent-
ność działań. Konieczne są też otwarty 
dostęp do danych publicznych, współ-
praca ze środowiskiem biznesowym 
i naukowo-akademickim oraz wyko-
rzystanie możliwości społecznych 
Internetu. Niezbędna jest gotowość 
na kompromis. Taki kierunek działań 
realizujemy w Poznaniu. Mieszkańcy 
mogą i powinni w wysokim stopniu 
uczestniczyć w procesie partycypacji 
publicznej. Wysoki poziom ich aktyw-
ności oraz rosnąca rola organizacji 
pozarządowych i ruchów miejskich 
wpływają na jakość i poziom dialogu 
społecznego. W partycypacji publicznej 
jest on kluczowy, więc Poznań stosuje 
różne jego formy: bezpośrednie spot- 
kania robocze z mieszkańcami, czaty 
internetowe, spacery studyjne, debaty 
deliberatywne, rozstrzygnięcia obywa-
telskie, a poza tym stałe konsultacje 
przy podejmowaniu decyzji plani-
stycznych i inwestycji drogowych oraz 
konsultacje jednorazowe, dotyczące 
różnych ważnych dla mieszkańców 
projektów. Stale rozbudowywany jest 
też projekt budżetu obywatelskie-
go. W ramach innowacji społecznych 
chętnie wykorzystujemy nowe tech-
niki, takie jak warsztaty charrette 
(metoda polegająca na angażowaniu 
osób zainteresowanych rozwojem 
danego terenu w jego projektowa-
nie) czy społeczne mapowanie prze-
strzeni, wykorzystujące informację 
przestrzenną. Stosujemy różnorod-
ne formy komunikacji bezpośredniej 
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Najnowsza generacja inteligentnych miast – określona jako 3.0 – oznacza 

otwarcie się samorządów na aktywną postawę mieszkańców w kreowaniu 

dalszego rozwoju. Rolą władz lokalnych staje się tworzenie przestrzeni 

i możliwości do wykorzystania potencjału mieszkańców. Dotyczy to zarówno 

zachęcania ich do korzystania z nowoczesnych technologii, jak i umożliwiania 

im kreowania własnych pomysłów. Jakie zatem metody, narzędzia, technologie 

stosują samorządy w celu cyfrowej komunikacji z mieszkańcami?
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z mieszkańcami: forum internetowe, 
własne lub współfinansowane media 
lokalne, kanały cyfrowe, media spo-
łecznościowe, kampanie plakatowe 
oraz drukowane broszury i ulotki. 
Szeroko wykorzystujemy badania 
ankietowe, które pozwalają poznać 
oczekiwania i opinie różnych grup 
mieszkańców. Konkurencyjność miasta 
mierzy się dzisiaj nie tylko wskaźnika-
mi gospodarczymi, ale także bardziej 
trudnymi do zmierzenia odczuciami 
mieszkańców, poziomem ich zadowo-
lenia. Od 2001 r. miasto zleca badania 
ankietowe poznaniaków, oceniające 
różne aspekty jakości życia w mieście. 
Pytamy także o ocenę możliwości 
stwarzanych przez miasto oraz stra-
tegiczne kierunki jego rozwoju.

Bardzo ważne są dla nas działania 
na rzecz otwartości danych. Groma-
dzone przez miasto Poznań informacje 
publiczne w coraz szerszym zakresie są  
dostępne w otwartych i uporządko-
wanych formatach cyfrowych. Umoż- 
liwia to ich wykorzystanie przez progra-
mistów tworzących aplikacje interne- 
towe i implementowanie ich w ze-
wnętrznych serwisach informacyjno- 
-usługowych. Działania miasta na rzecz  
otwartości danych zostały docenione  
przez organizację OECD. W raporcie  
opublikowanym w 2015 r. na temat  
stanu otwartości danych publicznych 
i wdrażania ich cyfrowego dostępu 
w Polsce wskazała Poznań jako jeden 
z wiodących samorządów lokalnych.

Michał Zaleski
prezydent Torunia
W Toruniu bliskie są nam rozwiązania 
nowoczesne, inteligentne, z zastoso-
waniem współczesnych technologii. 
W naszych działaniach z powodzeniem 
wykorzystujemy narzędzia online 
i mobilne.

Od kilku lat mieszkańcy i turyści 
mają możliwość używania aplikacji 
mobilnej ułatwiającej m.in. poruszanie 
się po mieście oraz korzystanie z oferty 
turystycznej, kulturalnej i handlowej. 
Sprawnie funkcjonuje u nas system 
SMS-owego powiadamiania o sytu-
acji na drogach, imprezach kultural-
nych i sportowych czy zagrożeniach 

pogodowych. Osoby wyrabiające do-
wód osobisty lub prawo jazdy, a także 
rodziny korzystające z programu Ro-
dzina 500+ o poszczególnych etapach 
postępowania mogą być zawiadamiane 
drogą SMS-ową. Mieszkańcy coraz 
śmielej korzystają także z elektro-
nicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej (ePUAP).

W toku konsultacji społecznych 
jedną z metod badania opinii jest an-
kieta online, a mechanizm budżetu 
partycypacyjnego niemal w 100% jest 
realizowany drogą elektroniczną. Nie-
bagatelne możliwości kontaktu dają 
też fachowo prowadzone miejskie 
kanały i profile w mediach społecz-
nościowych. Warto tu podkreślić, że 
fanpage „Mój Toruń” na Facebooku lubi 
ponad 104 tys. użytkowników. Sytuuje 
to Toruń na pierwszym miejscu wśród 
miast powyżej 100 tys. mieszkańców 
w przeliczeniu liczby facebookowych 
fanów do liczby mieszkańców. Miasto, 
poza stroną www.torun.pl, prowadzi 
też portal dla organizacji pozarządo-
wych. Osoby zainteresowane mogą 
również zamówić cotygodniowy new-
sletter z informacjami o wydarzeniach 
w mieście. Jednocześnie zdajemy sobie 
sprawę z błyskawicznego rozwoju 
technologii i idących w ślad za tym 
wyzwaniach stojących przed samo-
rządami XXI w. Wychodząc naprzeciw 
tym wyzwaniom, Toruń będzie gospo-
darzem Forum Inteligentnych Miast 
i Nowoczesnych Technologii Miasto 
Plus 20-21 września 2016 r. Chcemy 
w ten sposób sami siebie oraz tych, 
którzy są naszymi partnerami w oto-
czeniu miasta, zachęcić do tworzenia 
wspólnych nowoczesnych przedsię-
wzięć, zapewniających jeszcze lepszy 
rozwój samorządów.

Maciej Bluj
wiceprezydent Wrocławia
We Wrocławiu strategia smart opiera 
się na ośmiu obszarach: transport, 
infrastruktura, zarządzanie, gospo-
darka, środowisko, edukacja, ludzie 
i styl życia. Staramy się wprowa-
dzać inteligentne rozwiązania w każ-
dym z tych obszarów, m.in. poprzez  
łączenie i personalizację usług. 

Dobrym przykładem może być pro-
jekt, nad którym pracujemy, nazwany 
„Asystentem Mieszkańca”. Ma to 
być mobilne narzędzie, które po-
łączy wiele obszarów świadczenia 
usług dla mieszkańców. Odbiorca-
mi będą mieszkańcy i turyści, ale 
narzędzie kierowane jest także do 
podmiotów zainteresowanych pobie-
raniem udostępnianych danych Inte-
ligentnego Systemu Transportu (ITS). 
Uruchomione usługi będą dostępne 
poprzez kilka kanałów informacyj-
nych (strona www, aplikacja mobilna, 
ogólnodostępne ekrany dotykowe 
umiejscowione na terenie miasta), 
co pozwoli na uzyskanie informacji 
o utrudnieniach w ruchu drogowym, 
liczbie dostępnych rowerów do wy-
pożyczenia, liczbie miejsc parkingo-
wych w miejscach przesiadkowych, 
czasie podróży oraz kosztach podró-
ży różnymi środkami transportu, 
z czasem podróży pieszych włącz-
nie. Użytkownicy „Asystenta” będą 
mogli zgłaszać zdarzenia z różnych 
obszarów działalności miasta. W tym 
celu „Asystent” pełnić ma funkcję 
narzędzia work flow (przepływ pracy, 
informacji) w strukturach Urzędu 
Miasta Wrocław. Dla mieszkańca 
skutkować ma to szybkim udziele-
niem informacji zwrotnej o statusie 
zgłoszenia i eliminacją zgłoszeń du-
blujących się. Ponadto ma on pełnić 
funkcję przewodnika turystycznego. 
Planowane jest również udostępnie-
nie rezerwowania kolejki do realizacji 
spraw w urzędzie. Dane kolejkowe 
będą zintegrowane, możliwe będzie 
odwołanie miejsca i wykorzystanie 
tego miejsca przez osoby oczeku-
jące. „Asystent” będzie łącznikiem 
pomiędzy mieszkańcami a instytu-
cjonalnym miastem.

Strategia smart city pokazuje, że 
przez zmianę funkcjonowania miasta 
zmienia się także życie mieszkań-
ców, a zmiana w sposobie funkcjono-
wania mieszkańców powinna zmie-
niać funkcjonowanie miasta. Miasto 
można uczynić bardziej przyjaznym 
i sprawnym.

Barbara Krawczyk
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N
awet 66,5 mln zł oszczędności 
rocznie i setki etatów, które moż-
na skierować do pilniejszych za-
dań – takie korzyści niesie wpro-

wadzenie w urzędach szybkich płatności 
pay-by-link. Między innymi o tym czytamy 
w raporcie „Szybkie płatności elektroniczne 
w samorządzie – Studium korzyści dla admi-
nistracji i obywateli”, przygotowanym przez 
Centrum im. Adama Smitha pod patronatem 
merytorycznym PayU – polskiego lidera na 
rynku płatności online. Pay-by-link tylko 
brzmi skomplikowanie, ale większość z nas 
od dawna korzysta z tej formy płatności 
w sklepach internetowych. Gdy podczas 
zakupów wybierzemy płatność PayU i klik-
niemy w ikonę banku, w którym mamy 
konto, jesteśmy automatycznie odsyłani 
do strony logowania do banku, gdzie po 
zalogowaniu widzimy formularz przele-
wu, wypełniony wszystkimi niezbędnymi 
danymi. Jedyne, co trzeba zrobić, aby za-
płacić za zakupy, to zatwierdzić przelew 
jednym kliknięciem.
– Przy korzystaniu z płatności szybkim 
e-przelewem, określanym jako pay-by-
-link, odpada bardzo kłopotliwy, nielu-
biany, długotrwały i podatny na błędy 
proces wypełniania formularza przelewu: 
wpisywanie numeru konta odbiorcy, jego 
danych, kwoty i tytułu transakcji – mówi 
Sylwia Bilska, dyrektor generalny PayU SA, 
i dodaje: – Dodatkową zaletą szybkich 
e-przelewów jest to, że operator w czasie 
rzeczywistym, online, potwierdza doko-
nanie wpłaty. Nie trzeba czekać, aż środki 
fizycznie wpłyną na konto.

Administracja jak e-handel

Autorzy wspomnianego raportu zwracają 
uwagę, że 27 mln Polaków ma dostęp do ban-
kowości internetowej i już teraz 66% z nas 
płaci rachunki za pośrednictwem Internetu, 

a w dużych miastach jest to już 78%. Z dru-
giej strony, klienci sklepów internetowych 
bardzo dobrze przyjęli płatności za pomocą 
linku i aż 70-80% zakupów opłacanych jest 
tą metodą. Można więc z dużym prawdo-
podobieństwem przyjąć, że różne formy 
rozliczeń elektronicznych znalazłyby rzeszę 
zwolenników również w obszarze admini-
stracji centralnej i samorządowej.
– Za zmianami w innych sektorach i możli-
wościami stwarzanymi przez technologię 
cyfrową podąża administracja. Jej funkcjo-
nowanie i świadczone przez nią usługi mogą 
być jeszcze prostsze, bardziej zrozumiałe 
i szybsze dla obywateli. Celem jest bowiem 
zaoszczędzenie ludziom czasu i pienię-
dzy oraz ułatwienie kontaktów z rządem. 
Sprzyjające dobrobytowi obywateli rządy 
ułatwiają dostęp do informacji o sprawach 
publicznych, wiedząc, że dobrze poinfor-
mowani ludzie częściej będą współdziałać 
na rzecz dobra wspólnego, a samej ad-
ministracji oszczędzona zostanie pokusa 
stronniczości i prywaty – pisze we wstępie 
do raportu prof. dr hab. Aleksander Surdej.

Korzyści z udostępnienia płatności 
elektronicznych za pomocą e-przele-
wów typu pay-by-link najlepiej pokazać 
na konkretnym przykładzie. Załóżmy, że 
przedsiębiorca odprowadzający podatek 
liniowy wykonuje przelew do urzędu skar-
bowego i przez przypadek wpisze w tytule 
przelewu „PIT5” zamiast „PIT5L”. W takiej 
sytuacji trzeba go wezwać, by wyjaśnić 
sprawę. To nie tylko oznacza stratę czasu, 
ale także generuje dodatkowe koszty – 
również dla urzędu, którego pracownicy 
muszą wyjaśniać pomyłkę. Tymczasem 
w przypadku płatności za pomocą linku 
o takiej pomyłce nie może być mowy – 
przedsiębiorca otrzymuje wypełniony pra-
widłowo formularz i jednym kliknięciem 
zatwierdza płatność, będąc zalogowanym 
do bankowości elektronicznej.
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Czas na szybkie płatności 
w urzędach 

Doświadczenia z Europy

Technologie finansowe, stosowane po-
wszechnie np. w e-handlu, mają dziś ogrom-
ny wpływ na upowszechnianie transak-
cji bezgotówkowych, a także wzrost PKB. 
W niedługim czasie mogą również znacznie 
usprawnić liczne procesy w naszej admini-
stracji. W Holandii ponad 10 lat temu wpro-
wadzono system iDeal, oparty właśnie na 
przelewach poprzez kliknięcie w link. Jest 
on bardzo popularny nie tylko w sklepach 
internetowych, ale również w organach 
administracji.

W połowie 2015 r. system iDeal miał 
56-procentowy udział w rynku płatności  
za zakupy internetowe w Holandii. W przy-
padku administracji iDealem można płacić 
lokalne podatki, mandaty czy rachunki za 
usługi firm komunalnych (te ostatnie wysyła-
ją klientom link, na który wystarczy kliknąć, 
by rachunek został zapłacony).

W Polsce sektor prywatny także zaofero-
wał już klientom szybkie e-przelewy, jednak 
rodzime organy administracji centralnej i sa-
morządowej, w porównaniu np. do swoich 
holenderskich odpowiedników, nie są aż tak 
zwinne w zakresie ich wdrożenia.
– Wierzę, że u nas takie rozwiązanie może 
odnieść równie spektakularny sukces – prze-
konuje Sylwia Bilska z PayU. – Niesamowi-
cie rozwijamy się pod względem płatności 
internetowych, a bankowość internetowa 
w Polsce jest jedną z najbardziej innowa-
cyjnych w Europie. Jeśli natomiast chodzi 
o e-handel, to wzrosty na tym rynku wyno-
szą średnio 15% rocznie, a e-płatności rosną 
jeszcze szybciej, bo aż o 25%. Udostępnienie 
płatności internetowych wykonywanych 
pay-by-linkiem z dużym prawdopodobień-
stwem przyjęłoby się w urzędach, a przede 
wszystkim przyniosłoby wymierne korzyści, 
liczone w milionach złotych rocznie. Ponadto 
dodatkowym atutem tego rozwiązania jest 
zwiększenie terminowości dokonywania 
opłat urzędowych przez mieszkańców, co 
oznaczałoby wyeliminowanie tzw. złego 
długu – mówi szefowa PayU.

E-korzyści

Centrum im. Adama Smitha przeprowa-
dziło badanie potencjału korzyści z wpro-
wadzenia szybkich płatności w polskich 

Przelewy elektroniczne pay-by-link to wygoda 
i milionowe oszczędności!
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ARTYKUŁ PROMOCYJNY

samorządach. W tym celu rozesłano ankietę 
do pięćdziesięciu wybranych samorządów. 
Pytano o liczbę przelewów od osób fizycz-
nych ogółem w roku 2015, a także o głów-
ne rodzaje danin płaconych do urzędów, 
charakteryzujących się największą liczbą 
przelewów. Następnie liczbę przelewów 
odniesiono do liczby mieszkańców w danym 
mieście, by wyliczyć, ile przelewów przypa-
da na mieszkańca. Wskaźnik ten wynosił  
od 0,41 przelewu na jednego mieszkań-
ca rocznie w Piotrkowie Trybunalskim  
do 2,25 przelewu w Wałbrzychu. Średnio dla 
badanych miast było to 1,4 przelewu rocznie.

Te dane pozwoliły wyliczyć potencjalne 
oszczędności, jakie przyniosłoby udostęp-
nienie płatności pay-by-link. Jak wynika 
z raportu, całkowity czas pracy potrzebnej do 
obsługi przelewów do samorządów w całej 
Polsce w ciągu roku wynosi 1 794 386 godzin. 
Potrzeba do tego 1134 etaty. 70% tego czasu 
pracy można zaoszczędzić, gdyby możliwa 

była płatność szybkim e-przelewem. Ozna-
cza to także, że 794 pełnoetatowych pra-
cowników mogłoby dzięki temu zostać 
skierowanych do innych prac, a oszczędności 
sięgnęłyby 66,5 mln zł rocznie.
– Zmniejszenie do niezbędnego minimum 
kontaktów z administracją uwalnia nasz 
czas i zwiększa poczucie, że żyjemy w do-
brze rządzonym społeczeństwie. Co więcej, 
pracowników administracji powinno być 
tylu, aby sprawnie i niezawodnie wykonane 
zostały wszystkie funkcje. Jeśli w admini-
stracji pracują osoby, które wykonują jałowe 
czynności lub mozolnie i ręcznie weryfikują 
to, co mogą zrobić programy komputerowe, 
to administracja będzie postrzegana jako 
bastion rozwiązań, które gdzie indziej ode-
szły do lamusa. Trudno być z niej dumnym. 
Automatyzacja rozliczeń i elektroniczne kon-
takty z administracją to czynniki budowania 
percepcji polskiego państwa jako przyja-
znego obywatelom, a polskiej administracji 
jako wzorca, do którego mogłyby dążyć 
inne państwa członkowskie OECD – prze- 
konuje prof. dr hab. Aleksander Surdej.

Kto za to zapłaci?

Prywatne firmy, takie jak operatorzy telefonii 
komórkowej czy dostarczyciele energii elek-
trycznej, zwykle dają klientom możliwość 
opłacania rachunków szybkim e-przelewem. 
Często jednak jest to opcja dodatkowo płat-
na. Koszt takiej płatności oscyluje między  
50 gr a 1 zł za transakcję. Problem polega na 
tym, że nawet symboliczna opłata zmniejsza 
popularność usługi. Świadczą o tym wnio-
ski z raportu Business Insider Intelligence, 
który wskazuje, że najczęstszym powodem 
(dotyczy 56% przypadków) rezygnacji z do-
konania zakupu w sklepie internetowym, 
już po włożeniu towaru do wirtualnego ko-
szyka, jest irytacja z powodu pojawienia się 
dodatkowych, niespodziewanych kosztów. 
Dlatego praktycznie żadne sklepy interneto-
we, którym bez wątpienia zależy, by klient 
dokonał zakupu, nie pobierają dodatkowych 
opłat za korzystanie z szybkiego przelewu.

Taki model powinny przyjąć też samo-
rządy oferujące swoim klientom możliwość 
zapłacenia z wykorzystaniem szybkiego 
e-przelewu. W ostatecznym rozrachunku 
i tak na tym zaoszczędzą, np. dzięki wy-
eliminowaniu kosztów obsługi błędnie 

wykonanych płatności. Dodatkową zaletą 
byłoby natomiast poprawienie wizerunku 
samorządów, które mogłyby być w koń-
cu postrzegane przez mieszkańców jako 
miejsca, gdzie sprawy załatwia się szybko 
i bez problemu.

Być jak Chorzów i Wrocław

Są w Polsce urzędy, które już stawiają na 
e-administrację. Jednym z nich jest Urząd 
Miasta w Chorzowie. Już od roku geodeci 
mogą tam zapłacić szybkim e-przelewem za 
dokumenty wydawane z zasobów urzędu, 
czyli m.in. mapy i szkice. I to miasto pokrywa 
niewielki koszt tej transakcji. Co ciekawe, 
opłaty można dokonać także smartfonem lub 
tabletem. Obecnie jest to najpopularniejsza 
metoda uiszczania opłat za usługi geodezyjne 
świadczone przez miasto.

Inny przykład pochodzi z Wrocławia, 
gdzie w 2015 r. umożliwiono opłacanie lo-
kalnych podatków przez Internet poprzez 
wykonanie e-przelewu. Można w ten spo-
sób uiścić podatek od nieruchomości, rolny 
oraz od środków transportu, a w planach są 
kolejne. Aby skorzystać z tego wygodnego 
rozwiązania, mieszkaniec powinien wcze-
śniej zarejestrować się w Portalu Infor-
macyjno-Płatniczym (PLIP). Jest to miejska 
strona internetowa służąca do komunikacji 
z mieszkańcami. Do udostępnienia e-płat-
ności przygotowują się już kolejne duże 
miasta, m.in. Bydgoszcz, Lublin i Kraków.

Z opracowanego raportu wynika, że 
wprowadzenie udogodnień dla mieszkańców, 
takich jak łatwy system realizacji zobowią-
zań wobec administracji lokalnej, przyniesie 
realne korzyści zarówno samorządom, jak 
i mieszkańcom. Dzięki wprowadzeniu szyb-
kich e-przelewów we Wrocławiu wzrosła 
ściągalności opłat. To właśnie takie lokalne 
inicjatywy powinny być wspierane jak naj-
częściej, gdyż na rozwiązania ogólnokrajowe, 
ze względu na ich złożoność, trzeba czekać 
o wiele za długo. 

PayU SA
Grunwaldzka 182
60-166 Poznań
handlowy@payu.pl
www.payu.pl
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Zbigniew Michniowski
pełnomocnik prezydenta
miasta ds. zrównoważonego rozwoju
Urząd Miejski w Bielsku-Białej

…to takie miasta, w których nie mówi się o efektywności 
energetycznej, ochronie powietrza czy bezpieczeństwie. 
To mają być wartości podstawowe, zapewnione przez 
działania samorządów lokalnych, a dyskusje i projekty 
są ukierunkowane na poziom jakości i komfortu życia. 
Utopia? Oby nie…

Grzegorz Gawlik 
główny specjalista, 
biuro Rzecznika Prasowego
Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Łodzi

…to miasta świadome swoich potencjałów, odpowiedzial-
ne i sprawne zarządzane, w których mieszkaniec jest 
podmiotem każdej zmiany, a elementy przyrody, party-
cypacji i technologii przybliżają go do budowania miasta 
wysokiej jakości życia i zadowolonych mieszkańców. 

Polskie miasta przyszłości to…
Tomasz 
Sochacki
dyrektor
Departamentu
Usług IT
APN Promise

 
…to miasta, które są gotowe na innowacje i dostoso-
wane do oczekiwań mieszkańców. Stawiają na otwarty 
dialog, są przyjazne dla biznesu i w odpowiedni sposób 
wykorzystują dotychczasowe zasoby, budując swój po-
tencjał gospodarczy.

Piotr Wyroślak
Business
Solution Manager
Proximus

…to wielowymiarowe przestrzenie dynamicznego rozwoju 
zamieszkujących je społeczeństw. To żywe organizmy 
zarządzane przez inteligentne systemy informatyczne, 
wspomagające rozwój i utrzymanie przestrzeni miejskiej 
i pozostające w stałej interakcji z obywatelami.

Krzysztof Żuk
prezydent
Lublina

…to miasta otwarte, kreatywne, gotowe do rozwoju 
i zmian poprawiających jakość życia i pracy. Szybko 
analizują otoczenie i równie szybko dostosowują się 
do potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców i turystów.

Mariusz Kochański
członek Zarządu, dyrektor Działu
Systemów Sieciowych
Veracomp

…to obywatele, władze lokalne i służby komunalne, 
zintegrowani w jedną społeczność, skoncentrowani  
na poprawie jakości życia, produktywności, atrakcyjności 
dla nowych mieszkańców i inwestorów, wykorzystujący 
do tego celu otwarte standardy, technologie mobilne, 
sieci społecznościowe i analitykę Big Data.
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Tomasz Turczynowicz
Grupa Kapitałowa Qumak
prezes Zarządu Star ITS

…to motor dla zmian w regionach. Ogromny, często jeszcze 
niewykorzystany potencjał, jaki zostanie już wyzwolony, 
może dać niesamowity impuls całej gospodarce.

Andrzej Bojanowski
zastępca prezydenta Gdańska

…to miasta otwarte, słuchające swoich mieszkańców, 
wchodzące z nimi w dialog oparty na zaufaniu. W takich 
miastach wdrażanie nowoczesnych technologii nie jest 
celem samym w sobie, a jedynie narzędziem do wspól-
nego mierzenia się z miejskimi wyzwaniami.

Jacek Jaśkowiak
prezydent Poznania

…to miasta współtworzone przez mieszkańców.  
Dużą rolę odgrywają projekty o charakterze społecz-
nym, korzystające z nowoczesnych rozwiązań z zakresu 
dialogu społecznego i współrządzenia. Miasta otwarte 
wykorzystują nowoczesne technologie, by stawać się 
coraz bardziej atrakcyjne i przyjazne dla mieszkańców, 
przedsiębiorców i turystów.

Rafał Kulczycki
dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta
Urząd Miasta Krakowa

…to miasta otwarte na potrzeby mieszkańców, kreują-
ce wielofunkcyjną przestrzeń, przyjazną i funkcjonalną 
administrację. Miasta inteligentne to miasta efektywnie 
zarządzane we współpracy z mieszkańcami, gdzie prioryte-
tem jest tworzenie obszarów atrakcyjnych inwestycyjnie, 
nowoczesnych, a jednocześnie przyjaznych i zielonych 
miejsc do zamieszkania i wypoczynku. To po prostu mia-
sta, w których żyje się łatwiej, lepiej, taniej i przyjemniej.

Maciej Bluj
wiceprezydent Wrocławia

…to miasta dbające o wszystkich użytkowników, stale po-
prawiające jakość życia swoich mieszkańców, przyciągające 
do siebie ludzi przedsiębiorczych, firmy oraz turystów.  
To miasta, które, tak jak Wrocław, potrafią łączyć stały roz-
wój miasta z jednoczesną dbałością o sprawy mieszkańców.

Marcin Guzowski
prezes Zarządu
Solveris

…to miasta, które oszczędzają czas. Pozwalają mieszkań-
com wykonywać codzienne czynności w sposób szybszy, 
bardziej komfortowy i przy mniejszym negatywnym 
wpływie na środowisko naturalne.

Robert Biedroń
prezydent Słupska

…to nowoczesne miasta, przyjazne dla mieszkańców, 
turystów i inwestorów. To miasta, które są sprawnie 
zarządzane i rozwijają się w sposób zrównoważony. Opr. Barbara Krawczyk
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S
mart city to idea nastawio-
na na to, by ośrodki miej-
skie, zarówno duże, jak i te 
niewielkie, były zarządzane 

w sposób ekologiczny, nowoczesny, 
efektywny i oszczędny. Niewątpliwie 
w małej miejscowości łatwiej zbudo-
wać system kompleksowy teryto-
rialnie i funkcjonalnie, a większość 
komponentów takiego rozwiązania 
może być dostępna w formie usług 
z chmury, opłacanych abonamentowo. 
Jak twierdzi Joachim Piecha z firmy 
Proximus, która realizuje komplek-
sowe rozwiązania IT, nowoczesne, 
inteligentne technologie podnoszą 
atrakcyjność małych miejscowości 
w oczach zarówno mieszkańców, 
jak i potencjalnych inwestorów.

Trzy płaszczyzny wdrożeń

Miasta bez względu na swą wielkość 
mogą i powinny korzystać z inteli-
gentnych technologii dostępnych na 
wielu płaszczyznach informacyjno-
-komunikacyjnych. Eksperci z firmy 
Proximus wskazują na trzy główne 
obszary. Po pierwsze, małe miasta 
mogą identyfikować zagrożenia i szan-
se w obrębie wybranego obszaru lub 
całej przestrzeni publicznej. Do poten-
cjalnych zagrożeń mogących pojawić 

Idea smart
nie tylko
dla dużych miast
Proces zmieniania się ośrodków miejskich w tzw. miasta 
inteligentne dopiero się zaczął. Nie będzie on łatwy 
z uwagi na to, że możemy spotykać się z rozmaitymi 
oczekiwaniami i wyobrażeniami dotyczącymi wizji 
smart city. Jedno jest pewne: z inteligentnych technologii 
mogą skorzystać nie tylko metropolie, ale też – mimo 
skromniejszych budżetów – małe polskie miasteczka.
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się w mieście można zaliczyć: klę-
ski naturalne, awarie infrastruktury, 
przestępczość, dezorganizację ruchu 
spowodowaną korkami ulicznymi 
bądź gromadzeniem się dużych grup 
ludzi w trakcie lokalnych wydarzeń 
itp. Natomiast do szans możemy za-
kwalifikować transformację modelu 
zasobów miejskich do postaci tań-
szej i mniej obciążającej środowisko, 
podniesienie atrakcyjności terenów 
inwestycyjnych, a także podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa i standardu 
życia mieszkańców. Smart city dla 
małych miast to przede wszystkim 
inteligentny system infrastruktury 
miejskiej, wspomagający zarządzanie 
takimi obszarami jak parkingi, trans-
port, monitoring, energia, wodociągi 
i kanalizacja oraz odpady komunalne. 
Małe miejscowości mogą łatwo objąć 
cały swój teren mapą dynamiczną 
i wykorzystywać ją do planowania 
przestrzennego, bilansowania po-
daży i popytu w transporcie, a także 
zapewnienia bezpieczeństwa i płyn-
ności ruchu. Za pomocą technologii 
chmurowych mogą też zwiększyć 
dostępność do świadczeń i zasobów 
niewystępujących lokalnie. Po drugie, 
dostępne stają się narzędzia do efek-
tywnego analizowania i rozwiązywania 
problemów pojawiających się w tkance 

miejskiej. Narzędzia te wspomagają 
również procesy podejmowania decyzji 
w zakresie monitorowania sytuacji 
kryzysowych. Po trzecie, nowocze-
sne technologie - także w małych 
miastach - mogą pomagać w procesie 
podnoszenia poziomu zadowolenia 
mieszkańców i wzmacniania ich po-
czucia wspólnoty, dając im jednocześ- 
nie możliwość współuczestniczenia 
w inicjatywach społecznych. – Każdy 
obszar rozwijany w miastach w kie-
runku określanym jako smart city musi 
uwzględniać współdziałanie w trzech 
podstawowych obszarach: sieci ludzi, 
sieci rzeczy oraz sieci wiedzy, w któ-
rych konieczne jest wspomaganie się 
technologiami analitycznymi i predyk-
cyjnymi – podkreśla J. Piecha

Zwinność wdrożeniowa

Jak twierdzi Marcin Guzowski, prezes 
Zarządu Solveris, firmy wdrażającej 
technologie elektroniczne i elektro-
techniczne, mniejsze miasta mogą 
korzystać dokładnie z tych samych 
technologii co miasta większe, co wcale 
nie oznacza, że automatycznie po-
winny to robić. Jego zdaniem, istotny 
jest taki dobór środków i narzędzi, 
aby efekt ich zastosowania stworzył 
adekwatne korzyści w jak największej 
liczbie aspektów z punktu widzenia 
zarówno mieszkańca, jak i budżetu 
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miasta oraz środowiska naturalnego. 
W praktyce chodzi o podniesienie kom-
fortu życia mieszkańców – najczęściej 
poprzez skrócenie czasu potrzebnego 
na realizację codziennych aktywno-
ści, np. czasu poszukiwania wolnego 
miejsca parkingowego, bądź poprzez 
zapewnienie nawet analogicznego 
poziomu komfortu życia, ale w tańszy, 
bardziej efektywny oraz proekologicz-
ny sposób, np. instalację inteligent-
nego oświetlenia, które nie zużywa 
energii, jeśli nie ma takiej potrzeby. 
– Małe miasta nie powinny kopiować 
i przenosić wprost rozwiązań znanych 
z dużych miast, powinny je natomiast 
adaptować do lokalnej specyfiki i skali –  
zauważa M. Guzowski. I dodaje, że 
dzięki temu możliwe jest uzyskanie 
swoistej zwinności wdrożeniowej oraz 
kluczowej efektywności finansowej, 
zwłaszcza że budżety mniejszych miast 
są ograniczone. W takich warunkach 
najrozsądniejszym rozwiązaniem staje 
się stopniowe wprowadzanie zmian 
i testowanie efektów każdego eta-
pu. Na obecnym etapie rozwoju idei 
smart city mniejsze miasta po prostu 
eksperymentują z różnymi techno-
logiami. Jako przykład M. Guzowski 
podaje Puławy, które przed podjęciem 
decyzji o wprowadzeniu zaawansowa-
nego systemu informacji pasażerskiej 
czy sprzedaży biletów na smartfona 
eksperymentują z dostępem do Inter-
netu wi-fi w pojazdach komunikacji 

miejskiej. – Należy też pamiętać, że nie 
tylko miasta nieustannie uczą się idei 
smart city, po drugiej stronie podobny 
proces dotyczy dostawców technologii 
i rozwiązań. Oni także są skłonni do 
angażowania się w tego typu projekty. 
Dzięki temu nawet mniejsze miasta 
mogą współkreować dedykowane 
rozwiązania i być tymi pierwszymi, 
które wdrożą innowacyjne narzę-
dzie, zrobią to szybciej niż powolne 
aglomeracje – podsumowuje prezes 
Guzowski.

Poprawa komunikacji

Jeszcze inną receptę na wdrażanie 
idei smart city w mniejszej miejsco-
wości ma Mariusz Kochański, członek 
Zarządu z Veracomp, będącej dys-
trybutorem rozwiązań teleinforma-
tycznych. Twierdzi on, że w polskich 
warunkach idea smart city może być 
realizowana na czterech płaszczy-
znach: wielokanałowość komunika-
cji z obywatelami oraz służb między 
sobą, wciągnięcie obywateli do drobnej 
pomocy służbom miejskim, budowa 
infrastruktury będącej szkieletem dla 
wielu różnych usług, a także stwo-
rzenie otwartej architektury danych, 
ułatwiającej budowę aplikacji przez fir-
my prywatne i ruch open source. Jego 
zdaniem, wszystko to niekoniecznie 
musi oznaczać wielomilionowe inwe-
stycje. – Oczywiście, systemy klasy ITS 
dla dużych miast wymagają sporych 
nakładów, ale wiele tanich możliwo-
ści kryje się w poprawie komunikacji 
służb miejskich z mieszkańcami. Po-
czątkiem takiej współpracy może być 
uruchomienie kilku kanałów komuni-
kacyjnych – nie tylko przez telefon, ale 
też przez SMS, e-maile czy konto na 

Facebooku. Takie kanały, jeśli obsługi-
wane są w godzinach od 6:00 do 22:00, 
mogą stanowić istotne uzupełnienie 
tradycyjnej komunikacji telefonicznej – 
przekonuje M. Kochański. I podkreśla, 
że rozwiązanie typu call center, obsłu-
gujące zgłoszenia od obywateli, nadają-
ce każdej wiadomości unikalny indeks 
i kategorię po przeczytaniu, a także 
archiwizujące reakcję służb miejskich, 
może wciągnąć obywateli do bezinte-
resownego monitorowania własnego 
miasta, wyręczając tym samym służby 
w kontrolowaniu wielu błahych, ale 
dokuczliwych spraw (takich jak dziury 
w ulicy, śmieci, graffiti czy pęknięcie 
rury wodociągowej). Oczywiście, sama 
technologia nie wystarczy. Zdaniem  
M. Kochańskiego, konieczne są dzia-
łania PR-owe, wciągające obywateli 
w kreowanie nowych pomysłów, a po-
nadto w takim modelu ważna jest szyb-
kość reakcji na zgłoszenie. Ponadto –  
w jego opinii – ważnym etapem wy-
magającym już większych inwestycji 
może być uruchomienie przez miasto 
rozwiązania do komunikacji wideo 
w chmurze. Daje ono możliwość pro-
wadzenia za pomocą m.in. telefonu czy 
komputera wspólnych spotkań służb 
miejskich, bez potrzeby fizycznego 
przemieszczania się np. z miejsca awa-
rii. – Innym pomysłem jest prowadze-
nie transmisji „na żywo” z obrad rady 
miasta. Następnym krokiem może być 
budowa ogólnomiejskiej sieci wi-fi, wy-
korzystującej już istniejącą infrastruk-
turę światłowodową: czy to systemu 
ITS, czy sieci wodociągowej – mówi  
M. Kochański. Jak tłumaczy, na bazie 
takiej sieci można zbudować platformę 
usług dla służb miejskich, np. automa-
tyczną generację zgłoszenia załatania 
dziury w drodze czy posprzątania 

Wrastanie nowoczesnych technologii w struktury 
miejskie jest naturalnym kierunkiem, bez którego 
żadne – ani duże, ani małe – miasta nie będą wkrótce 
w stanie zapewnić podstawowych usług dla ludności 
przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności 
harmonijnego współistnienia przestrzeni miejskiej 
ze środowiskiem naturalnym oraz żywiołami.
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terenu. Dodatkowo otwarta architek-
tura danych jest kluczowym elemen-
tem strategii smart city, umożliwiając 
zaangażowanie np. podmiotów komer-
cyjnych w rozwój aplikacji dla oby- 
wateli. Przykładowo publikacja rozkła-
dów jazdy umożliwia rozwój aplikacji 
dla obywateli, którzy będą z nich ko-
rzystali, bez konieczności ponoszenia 
przez gminę dodatkowych inwestycji.

GIS za kilkaset tysięcy złotych

– Technologia obecna jest w każdym 
obszarze naszego życia. Rozwiąza-
niem kluczowym w środowisku IT dla 
mniejszych samorządów jest System 
Informacji Przestrzennej (SIP). Gdy 
jest dobrze wdrożony, zawiera dane 
używane praktycznie przez wszyst-
kie komórki organizacyjne i spółki 
miejskie, a także może służyć miesz-
kańcom i przedsiębiorcom w ramach 
tzw. inicjatywy otwartych danych – za-
uważa Tomasz Turczynowicz, prezes 
Zarządu Star ITS, firmy specjalizują-
cej się w Inteligentnych Systemach 

Istnieje przekonanie, że wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej 

to wydatek rzędu kilku milionów złotych i mniejszych miast na to 

nie stać. Nic bardziej mylnego. Obecna technologia pozwala wykonać 

taki system już za kilkaset tysięcy. Jednorazowo to nadal spora kwota, 

jednak dobre zaplanowanie i późniejsze wykorzystanie takiego 

systemu przełoży się na konkretne oszczędności dla miasta.

Transportowych, należącej do Grupy 
Kapitałowej Qumak. W tym przypad-
ku wielkość miasta nie ma większego 
znaczenia. Liczy się dobre przygoto-
wanie, jasne i spójne określenie ce-
lów oraz konsekwencja w działaniu. 
Determinacja również jest potrzebna 
do nadzorowania jakości i aktualności 
najważniejszego składnika systemu, 
czyli danych – podkreśla. W jego prze-
konaniu jednostki samorządowe nie 
powinny traktować systemów klasy 
GIS jako narzędzia przeznaczonego 
jedynie do rozwiązywania doraźnych 
problemów albo tworzenia ładnie wy-
glądających map. Wdrożenie takiego 
systemu powinno stanowić szansę na 
całkowitą zmianę sposobu funkcjono-
wania działów operacyjnych w mie-
ście. – SIP pomagają przeorganizować 
posiadane zasoby oraz uporządkować 
napływające informacje, wpływając na 
sposób ich gromadzenia i wykorzysta-
nia. Dobrze przygotowany system po-
prawia efektywność funkcjonowania 
jednostek samorządowych – tłumaczy 
T. Turczynowicz. Zwraca przy tym 

uwagę, że tworzenie miejskich sys-
temów klasy GIS powinno odbywać 
się z wykorzystaniem sprawdzonych 
rozwiązań i ścieżek rozwoju. Budowę 
należy rozpocząć od zdefiniowania celu 
i efektu, jaki chcemy osiągnąć. Kolej-
nym etapem jest modułowa realizacja 
projektu, która umożliwia spełnienie 
wymagań każdej jednostki organi-
zacyjnej w mieście zainteresowanej 
udostępnianiem danych i korzystaniem 
z nich. Zdaniem prezesa Turczynowi-
cza, jednym z podstawowych modułów 
jest inwentaryzacja infrastruktury 
miejskiej. Wykorzystując system ewi-
dencji, urzędnik odpowiadający za 
infrastrukturę może sprawnie zarzą-
dzać drogami i ich stanem technicz-
nym, znakami, organizacją ruchu oraz 
wynikającym z tego zagadnieniem 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Dobre wdrożenie systemu popra-
wia też efektywność wykorzystania 
posiadanej infrastruktury miejskiej 
oraz ułatwia rozliczanie opłat m.in. 
za powierzchnie reklamowe. – Miasta 
coraz częściej wykorzystują nowe 
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technologie, które pomagają poprawić 
komfort życia mieszkańcom. Wybór 
rozwiązania powinien być każdorazo-
wo dostosowany do potrzeb danego 
miasta. Jestem jednak przekonany, 
że rozwiązaniem, które sprawdzi się 
w każdym mieście, niezależnie od jego 
wielkości i złożoności, jest System 
Informacji Przestrzennej, czyli serce 
kontrolujące funkcjonowanie proce-
sów w całym miejskim organizmie – 
konkluduje T. Turczynowicz.

Elektryczna rewolucja

Z kolei eksperci z firmy EkoEnerge-
tyka, dostawcy infrastruktury do ła-
dowania pojazdów elektrycznych, 
twierdzą, że jednym z najważniejszych 
elementów smart city jest transport, 
a najczystszym transportem na pozio-
mie lokalnym jest ten napędzany prą-
dem. I zapewniają, że nie chodzi tutaj 
o pociągi, ale o samochody i autobusy 
elektryczne. Przykładem niedużego 
miasta, które myśli przyszłościowo 
i inwestuje w autobusy elektryczne, 
jest Jaworzno. Rok temu tamtejsze 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miej-
skiej zakupiło autobus elektryczny 
i dwie ładowarki. Jedna z nich, o mocy 
32 kW do ładowania nocnego, znajduje 
się na zajezdni, druga, o mocy 190 kW,  
została zainstalowana w mieście. 
Ładowarka ładuje autobus 4-5 razy 
dziennie za pomocą w pełni automa-
tycznego pantografu. Ładowarki są 
zdalnie zarządzane, można na bieżąco 
monitorować ich konsumpcję energii. 
Jak podają eksperci z EkoEnergetyki, 
Jaworzno planuje zamianę połowy 
floty na elektryczną. Oczywiście, nie 
można zapominać o samochodach. 
Minister energii, Krzysztof Tchórzew-
ski, powiedział niedawno, że Polska 
ma szanse, by za 10 lat po jej drogach 
jeździło 10 mln samochodów elek-
trycznych. Małe miasta i miasteczka 
mogą się przyczynić do tej elektrycznej 
rewolucji, już teraz oferując punkty 
ładowania. Ale nie muszą to być od 
razu szybkie ładowarki, te bowiem – 
choć, oczywiście, dla użytkowników 
są najlepsze – są najdroższe. Nawet 
jeden standardowy punkt ładowania 

może zachęcić kogoś do kupna samo-
chodu elektrycznego, a na pewno może 
stanowić ważny element w promocji 
czystych pojazdów. Rzecz jasna, do-
brze by było, żeby była to ładowarka 
typu smart, która będzie podłączo-
na do systemu operatora ładowarek,  
np. Galactico, tak aby użytkownicy 
mogli łatwo je znaleźć na ogólnopol-
skiej mapie, a w przyszłości np. zdalnie 
je rezerwować. Smart city to także 
miasto mądrze wykorzystujące infra-
strukturę, którą już ma. W kontekście 
transportu takim elementem może 
być infrastruktura ładowania podłą-
czona bezpośrednio do trakcji, czyli 
systemu wykorzystywanego do na-
pędzania tramwajów i pociągów, a nie 
do standardowej sieci przesyłowej. 
Firma EkoEnergetyka zrealizowała już 
cztery projekty, w których ładowarki 
dla autobusów lub samochodów elek-
trycznych zasilane są z sieci zasilającej 
tramwaje w Niemczech, co pozwala 
na oszczędności nie tylko na etapie 
instalacji, ale też później, podczas ich 
zarządzania. – Powoli zaczynamy wi-
dzieć zainteresowanie tego typu roz-
wiązaniami również w Polsce, co jest 
dobrą nowiną – dodają eksperci z Eko-
energetyki. Ich zdaniem, oznacza to, 
że miasta są świadome swoich atutów 
i starają się myśleć, jak je wykorzystać 
dla dobra wszystkich.

Elastyczne podejście

Główne założenie smart city sku-
pia się na tym, aby miasto poprzez 
nowe technologie i dobre zarzą-
dzanie tworzyło z mieszkańcami 
miejsce, które dba o poprawę kom-
fortu życia swoich mieszkańców 
i otaczające środowisko naturalne. 
Przykładowo firma APN Promise, 
dostarczająca rozwiązania, produkty 
i usługi informatyczne, opracowała 
rozwiązanie dostarczające sieć wi-fi 
w autobusach komunikacji miejskiej. 
– To elastyczne rozwiązanie, które 
pozwala na zdalną komunikację, dia-
gnostykę, sterowanie oraz pozyski-
wanie danych. Dzięki wykorzystaniu 
technologii chmurowych zapewnia 
pełną skalowalność oraz umożliwia 

uruchomienie szerokiego spektrum 
usług, bez inwestycji w skompliko-
waną i kosztowną infrastrukturę 
informatyczną – tłumaczy Tomasz 
Sochacki, dyrektor Departamentu 
Usług IT APN Promise. Drugim cie-
kawym rozwiązaniem, które firma 
proponuje dla mniejszych miejsco-
wości, jest system inteligentnego 
parkingu, gdzie jednym z zastosowań 
jest identyfikacja wolnych miejsc 
parkingowych i przekazywanie in-
formacji do systemu dziedzinowego. 
W ten sposób klienci mogą łatwiej 
znaleźć wolne miejsce parkingowe, 
a w odpowiednich godzinach nawet 
skorzystać z promocji. – Projekt ma 
znaczenie zarówno dla konsumentów, 
jak i dla firm, a większość pomysłów 
opiera się na przetwarzaniu zebra-
nych informacji oraz podejmowaniu 
odpowiednich decyzji. To właśnie 
teraz technologia jest gotowa na roz-
wiązania smart, które mają zająć 
centralne miejsce w naszym domu 
i życiu. Należy przy tym pamiętać, że 
czynnikiem odgrywającym kluczową 
rolę w tej materii są innowacyjne 
aplikacje – tłumaczy T. Sochacki. I do-
daje, że projektowane rozwiązania 
tworzone są przy wykorzystaniu 
chmury publicznej. Głównymi za-
letami takiego podejścia są łatwość 
wdrożenia, skalowalność oraz niskie 
koszty początkowe. – Co istotne, przy 
planowaniu inwestycji miasto nie 
musi dysponować dużym budżetem. 
Produkt można łatwo dostosować 
do małego miasteczka o wielkości 
10 tys. mieszkańców, a wspomniane 
rozwiązania można zakupić w modelu 
dzierżawy, z opłatami miesięcznymi –  
doradza dyrektor APN Promise.

Powyższe przykłady jednoznacz-
nie wskazują, że od niektórych roz-
wiązań smart (opomiarowanie me-
diów, inteligentny transport miejski, 
komunikacja z mieszkańcem) nie da 
się uciec. A wiele inicjatyw zależy 
głównie od pomysłowości, woli i umie-
jętności zarządzających. I z pewnością 
w dłuższej perspektywie przyniosą 
one wymierne korzyści.

Barbara Krawczyk

25



T
ermin „otwarte dane”  
(ang. open data) pojawia się 
coraz częściej na konfe-
rencjach prasowych oraz 

seminariach samorządowych. Warto 
jednak wyjaśnić, że pisząc „dane”, na-
leży mieć na uwadze dane nie tylko 
finansowe, ale także geodezyjne –  
np. mapy, miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego (m.p.z.p.), 
kulturalne – np. rejestry placówek 
kultury czy lista książek w bibliote-
kach, transportowe, sportowe, środo-
wiskowe czy komunalne – np. punkty 
zbiórek baterii. Z pewnością urząd 
takie informacje posiada i czasami 
udostępnia niektóre dane obywate-
lom. Budżety miast są publikowane 
na stronach biuletynów informacji 
publicznej, a informacje o przetargach 
na dedykowanych stronach. Czasami 
można zapoznać się z mapą hałasu czy 
znaleźć wykaz czynnych całą dobę 
aptek, a z wykazem dostępnych do 
wynajmu lokali zapoznać się osobi-
ście w urzędzie.

Kiedy dane są otwarte?

Jednak aby mówić o otwartych da-
nych, muszą one spełnić kilka warun-
ków. Powinny być dostępne online, 
czyli osiągalne dla jak najszerszego 
grona użytkowników i bezpłatnie wy-
korzystywane w dowolnych celach, 

w tym biznesowych. Otwarte dane 
nie wymagają składania dodatkowych 
wniosków. Nie ma potrzeby rejestra-
cji, posiadania loginu, legitymowania 
się czy płacenia. Dodatkowo dane 
muszą być aktualne i udostępniane 
na tyle szybko, by nie traciły swojej 
wartości. W zależności od rodzaju 
informacji może to być aktualizacja 
z częstotliwością co kilka sekund  
(np. o natężeniu ruchu czy dostępność 
miejsc parkingowych), co godzinę 
(status książek w miejskich wypo-
życzalniach), raz dziennie (oferta 
kulturalna) czy co kilka miesięcy 
(aktualizacja m.p.z.p.).

Otwarte dane muszą być kom-
pletne. Poszczególne zbiory danych 
publicznych są udostępniane w ca-
łości i bez błędów. Za błąd należy 
uznać popularne literówki, niekom-
pletne informacje, „jedno zero wię-
cej” itp. W jednym z polskich miast 
w rejestrze mieszkańców dwuczło-
nowa nazwa miejscowości zosta-
ła zapisana na dwadzieścia jeden 
sposobów. Dlatego tak istotne jest, 
aby dane miały ustalony standard. 
Przykładowo datę można zapisać 
w formacie: DD-MM-RRRR albo  
DD/MM/RR, podobnie z adresem. 
System rozpoznaje te dwa różne za-
pisy jako kompletnie inne lokalizacje 
– stąd chociażby dane z policyjne-
go Systemu Ewidencji Wypadków 

i Kolizji wymagają ogromnej rozwagi 
przy ich interpretowaniu. Osoba za-
interesowana zajęciami sportowymi 
nie będzie w stanie znaleźć szybko 
informacji o wydarzeniach w naj-
bliższym tygodniu, jeśli daty będą 
zapisane w sposób uniemożliwiający 
ich porównanie czy posortowanie.

Ponadto dane wystandaryzowane 
muszą być dodatkowo maszynowo 
odczytywalne – czyli musi być możli-
we ich automatyczne przetwarzanie. 
Dlatego niedopuszczalne jest publi-
kowanie danych w postaci skanów 
czy plików PDF. Wszędzie, gdzie jest 
to możliwe, należy korzystać z for-
matów typu XML czy CSV. Uchwały 
rady gminy mogą być umieszczane 
w Internecie jako pliki tekstowe, 
nie ma prawnego wymogu publiko-
wania ich jako skanów z podpisami 
i pieczęciami. A otwarty i przeszu-
kiwalny format to ułatwienie nie 
tylko dla mieszkańców, ale również 
dla urzędników.

Duże dane „big data” to nie to samo 
co otwarte dane „open data”. Duże 
dane mogą być otwarte (np. lokalizacja 
pojazdów komunikacji zbiorowej), ale 
jednocześnie otwarte dane nie muszą 
być „big” (np. wykaz szkół).

Dlaczego warto udostępniać 
dane?

Dane pozwalają nawiązać dialog 
z mieszkańcami (biznesem, intere-
sariuszami) w celu rozwiązania kon-
kretnych problemów gminy. Warto 
więc je otwierać z myślą, że mają 
ułatwić funkcjonowanie w gminie. 
Ponadto dzięki danym można zaan-
gażować mieszkańców do współde-
cydowania o losach gminy, a także 
zapewnić transparentność władzy 
i procesów decyzyjnych w gminie.

Świadomość, że miasto należy 
do mieszkańców, rośnie w Polsce 
w ostatnich latach w ogromnym tem-
pie – świadczy o tym wzrost liczby 
ruchów miejskich czy coraz łatwiejsze 
angażowanie obywateli do udziału 
we współdecydowaniu o miejskich 
wydatkach (budżety partycypacyj-
ne). Tego typu działania powodują, 

Otwarte dane 
w administracji publicznej
Wydawać by się mogło, że wszyscy wiedzą, iż 

administracja publiczna posiada ogromną liczbę 

danych. Jak się jednak okazuje w praktyce, 

dopiero rozpoczęcie programu otwierania danych 

pozwala uświadomić urzędnikom, ile i jakie 

bazy danych posiadają. A dzięki rozmowom 

z mieszkańcami i biznesem pojawiają się pomysły 

na ich wykorzystanie.
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że część mieszkańców zaczyna ro-
zumieć, jak działa lokalny samo-
rząd – sprawdzają ceny inwestycji, 
są w stanie proponować rozwiązania 
zgodne z prawem i lokalnymi proce-
durami. Jednak aby mieszkańcy byli 
prawdziwymi partnerami do rozmów 
o przyszłości gminy, warto, aby mieli 
podobny poziom wiedzy jak pracow-
nicy urzędu. Coraz więcej polskich 
samorządów wychodzi tym oczeki-
waniom naprzeciw, udostępniając 
niektóre posiadane dane publiczne.

Przykładowo Gdańsk w marcu 
2014 r. zdecydował się na udostęp-
nianie swoich danych – rozpoczęto od 
potencjalnie najbardziej kontrower-
syjnej bazy danych – wydatków. To, co 
przez ten czas się zmieniło, to głów-
nie uważność urzędników w uzu-
pełnianiu zestawień oraz wzrost ich 
świadomości, że obywatele mogą do 
takiego wykazu zajrzeć.

Rejestry umów można znaleźć 
także na stronach np. Szczecina, War-
szawy, Wadowic czy Sieradza – to są 
jednak działania typowo nastawione 
na przejrzystość władzy. Ale dzięki 
danym można rozwiązać konkretne 
problemy.

Dostęp do danych to też wiedza 
i edukacja – lokalizacje punktów zbió-
rek baterii i elektrośmieci, terminy 
akcji oczyszczania miasta, aktualna 
pozycja tramwajów, punkty czipowa-
nia psów i kotów itp. Udostępnienie 
tych informacji to nie tylko ułatwie-
nie dla urzędu, ale też konkretna 
wartość dla mieszkańców. Warto 
także zauważyć, że dobrze opisane 
na stronie internetowej dane mogą 
znacząco wpłynąć na zmniejszenie się 
liczby telefonów i e-maili z pytaniami 
od zagubionych mieszkańców.

Przy okazji dyskusji na temat 
prywatnych przewozów osobo-
wych – w niektórych gminach po-
stanowiono opublikować numery 
rejestracyjne oraz numery licencji 
taksówkarskich. Mieszkańcy mają 
dostęp do informacji, który samo-
chód przewozi ich za zgodą miasta. 
Warto jednak pamiętać, że samo opu-
blikowanie informacji (kompletnej, 
aktualnej, maszynowo odczytywal-
nej) to nie wszystko. Aby informacje 
doprowadziły do większego zaan-
gażowania obywateli i obywatelek 
w życie publiczne i docelowo umoż-
liwiały rozwiązywanie gminnych 
problemów – niezbędne jest stwo-
rzenie wygodnych kanałów komu-
nikacji zarówno online, jak i offline.  
Powinny być one używane do uzyski-
wania informacji zwrotnej na temat 
nie tylko samych baz danych, ale także 
działań miasta. Narzędzia te muszą 
być dwustronne, a więc nie tylko 
umożliwiać mieszkańcom wyrażenie 
swojego zdania, ale także pozwalać 
im uzyskać odpowiedź. Wymaga to 
nie tyle stworzenia dedykowanej 
aplikacji, co przede wszystkim zmiany 
podejścia do mieszkańca i rozpoczęcia 
traktowania go jak partnera i podmio-
tu współodpowiedzialnego za miasto.

Tego typu komunikację zastoso-
wano przy okazji tworzenia Banku 
Nasadzeń Drzew – problemem były 
nadwyżki drzew, jakie mieli posadzić 
deweloperzy. Rozwiązaniem było 
zaangażowanie obywateli we wska-
zywanie miejsc, gdzie nowe nasa-
dzenia mają się pojawić. W tym celu 
połączono dane o własności działek  
(sadzenie drzewa na prywatnej dział-
ce nie było dopuszczalne), a następnie 
dane o infrastrukturze podziemnej. 

Zaangażowano pracowników kilku 
wydziałów. Projekt międzywydziało-
wy zaplanowany z ogromną dbałością 
o mieszkańca trwa od ponad roku. 
Rola osób zgłaszających nie kończy 
się na samym zgłoszeniu miejsca, 
mogą one decydować o zmianach 
czy przesunięciach, a na koniec są 
informowane, że zadanie zostało 
wykonane. Schemat, jaki powstał 
dla Gdańska, może być z powodze-
niem wdrażany w innych gminach. 
Tyle tylko, że cała procedura – od 
zgłoszenia, przez sprawdzenie, aż 
do nasadzenia – trwa.

Przydatne dla mieszkańców i roz-
wiązujące bardzo konkretny i częsty 
problem w miastach są informacje 
o komunikacji publicznej i natężeniu 
ruchu w mieście. Za ile przyjedzie 
autobus, czy tramwaj wyjechał już 
z zajezdni, czy na określonej ulicy są 
korki? To są codzienne pytania, na 
które odpowiedzi mieszkańcy szu-
kają obecnie najczęściej na portalach 
społecznościowych lub w lokalnych 
rozgłośniach radiowych, które w go-
dzinach szczytu wysyłają reporterów 
w newralgiczne punkty miasta.

Coraz więcej gmin posiada jed-
nak systemy ITS oraz zainstalo-
wane w pojazdach nadajniki GPS.  
We Wrocławiu Urząd Miasta stwo-
rzył stronę z podglądem aktualnej po-
zycji pojazdów komunikacji zbiorowej 
oraz podaje statystyki miejsc parkin-
gowych. W Łodzi trwa odbiór syste-
mu transportowego, dzięki któremu 
mieszkańcy będą mogli zobaczyć on-
line nie tylko, za ile faktycznie przy-
jedzie ich tramwaj, ale też jaki jest 
czas przejazdu przez poszczególne 
rejony miasta, a także podglądać z ka-
mer ruch na danym skrzyżowaniu.  
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Na bazie danych transportowych 
powstają też wolontariacko aplikacje 
wręcz ostrzegające mieszkańców 
przed utrudnieniami, np. śląsko-za-
głębiowskie „jak nie dojadę” zbiera 
informacje o najbardziej zaniedba-
nych trasach.

Jak otwierać dane?

W obliczu liczby danych, jakie po-
siadają samorządy, nie jest możliwe 
udostępnienie wszystkich danych od 
razu. I żaden samorząd na świecie nie 
zdecydował się na to. Warto wybrać 
na początek konkretny temat i poszu-
kać czegoś, co już istnieje w wersji 
elektronicznej w urzędzie, np. dane 
finansowe, społeczne, kulturalne, 
a może coś dla biznesu albo tury-
stów? Rejestr wniosków o informację 
publiczną? Informacje o zabytkach? 
Rejestr szkół? Warto zapytać organi-
zacje pozarządowe, biznes, uczelnie –  
mogą zaproponować coś nietuzin-
kowego, co dla gminy nie będzie 

problemem w udostępnieniu online, 
a dla nich będzie bardzo użyteczne.

Do zbioru danych należy napisać 
kontekst. Dodać zrozumiałe słowa 
kluczowe (raczej: „samochód” niż 
„pojazd”), dodać warunki wyko-
rzystania tych danych oraz zakres 
danych i ich aktualność. Takie in-
formacje pomogą początkującym 
użytkownikom zorientować się, 
co przedstawia zbiór. Dopiero tak 
wybrane, sprawdzone i opisane dane 
można publikować. W zakresie tech-
nologicznym – może to być otwarty 
plik umieszczany na stronach urzędu 
albo rozbudowany system pobie-
rający dane np. z systemu obiegu 
dokumentów w sposób zautoma-
tyzowany. Nie ma potrzeby inwe-
stowania w dedykowany system 
udostępniania danych, gdyż nawet 
Ministerstwo Cyfryzacji na stro-
nie danepubliczne.gov.pl korzysta 
z open-sourcowej platformy. A od 
połowy czerwca 2016 r. każda gmina, 
która jest zainteresowana publikacją 

danych w ramach ustawy „re-use”, 
może korzystać z systemu zarządza-
nego przez Ministerstwo.

Otwieranie danych to jednak pro-
ces. Raz opublikowane dane muszą 
być aktualizowane. Dlatego ważne 
jest także szkolenie właścicieli da-
nych oraz stworzenie zespołu, który 
może pomagać w zakresie otwartych 
danych. Samo prawne umocowanie 
takiego zespołu w gminie to nie pro-
blem – wystarczy zarządzenie o wdro-
żeniu polityki otwartości. Głównym 
problemem w udostępnianiu danych 
publicznych jest najczęściej brak wie-
dzy o korzyściach. Poza aspektami 
wizerunkowymi (transparentność, 
innowacje) i społecznymi (rozwią-
zywanie problemów) korzyścią dla 
gminy jest też rozpoczęcie zarządza-
nia opartego na danych. Zarządzania 
w stylu smart.

Katarzyna Mikołajczyk
koordynatorka programu Otwarte 
Miasta, EPF
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Dane w służbie wodociągów
Narzędziem, które usprawnia proces analizowania 
danych i szukanie nieprawidłowości w działaniu sieci, 
jest Monitor Strat, stworzony przez Future Processing 
we współpracy z MPWiK Wrocław.

W 
każdym przedsiębiorstwie wo-
dociągowym rola diagnosty jest 
podobna. Duża ilość danych ge-
nerowanych przez urządzenia 

zamontowane w ramach sieci wodociągowej 
powoduje, że analizy są trudne, żmudne 
i czasochłonne.

Monitor Strat powstał jako jedna z od-
powiedzi na problemy, z którymi boryka się 
wiele przedsiębiorstw wodociągowych. Z jed-
nej strony ich powodem jest przetwarzanie 
dużej ilości danych, a z drugiej konieczność 
ciągłej kontroli stanu sieci wodociągowej.

W projektowaniu Monitora, oprócz 
zastosowania najnowocześniejszych roz-
wiązań IT, kluczowa okazała się wiedza 
ekspercka na temat działania wodociągów. 
Ścisła współpraca podczas projektowania 
rozwiązania pomiędzy Future Processing 
a MPWiK Wrocław pozwoliła na stworzenie 
prototypu rozwiązania odpowiadającego na 
konkretne potrzeby. 

Monitor Strat umożliwia szybką analizę 
dużej ilości danych pochodzących z prze-
pływomierzy strefowych, ich wizualizację 
oraz wskazywanie na mapie wszelkich 
nieprawidłowości, które mogą sugerować 
awarie i wycieki. Monitor Strat błyska-
wicznie przelicza dane, których analiza 
zajmowała diagnoście niekiedy kilka dni. 
Czas w tym przypadku okazuje się kluczowy 
– szybsza reakcja na nieprawidłowości to 
krótsze awarie, a co za tym idzie – mniejsze 
straty wody.

Przejrzysta wizualizacja sieci

Monitor Strat usprawnia pracę nie tylko dia-
gnosty, ale także dyspozytora. Wizualizując 
nieprawidłowe zdarzenie na mapie Wrocła-
wia, pozwala na efektywne ograniczenie 
prac diagnostycznych, a w konsekwencji 

skraca czas trwania awarii. Dzięki wyświet- 
leniu zdarzenia bezpośrednio na mapie 
dyspozytor może wysłać ekipę naprawczą 
dokładnie do miejsca wystąpienia problemu. 
Wskutek przypisania anomalii pracy syste-
mu wodociągowego do poszczególnych DMA  
(z ang. District Metered Area – strefa moni-
toringu sieci wodociągowej) czy też punktów 
pomiarowych możemy szybciej sprecy-
zować i zwizualizować rejon wystąpienia  
np. wycieku z wodociągu.

Dokładniejsza wizualizacja stanu sieci 
wodociągowej jest możliwa m.in. dzięki 
wykorzystaniu podziału sieci na strefy 
DMA, które można szczegółowo analizować. 
Monitor Strat pozwala na analizę oraz prze-
gląd informacji historycznych, co zapewnia 
szerszą perspektywę i obraz tego, co działo 
się w sieci i jaki jest jej aktualny stan.

Prototyp wykorzystuje metodologię 
IWA, która jest popularna w krajach eu-
ropejskich, a w Polsce stopniowo zyskuje 
uznanie. Jej zadanie to dostarczenie zbioru 
wskaźników porównawczych, które po-
zwalają ocenić stan sieci wodociągowej 
oraz występujących w niej strat wody.

Szybka reakcja na problemy

Impuls do stworzenia Monitora dały wro-
cławskie wodociągi, które, dostrzegając 
problem, postanowiły znaleźć nowoczesne 
rozwiązanie.
– Pracom przy Monitorze Strat przyświecał 
cel zyskania pełnego obrazu tego, co dzieje 
się z siecią, oraz szybszej reakcji na wszel-
kie nieprawidłowości. Rozwiązanie tych  
problemów powinno w dłuższej perspek-
tywie doprowadzić do bardziej zrówno-
ważonej gospodarki zasobami wodnymi –  
mówi Tadeusz Konieczny, kierownik 
pracowni aparaturowej w Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
we Wrocławiu. 

Obecnie rozwiązanie znajduje się w fazie 
prototypu, który będzie rozwijany. 
– Rozwój ukierunkowany jest na predykcję 
awarii, a tym samym na skuteczniejsze za-
rządzanie zasobami wodnymi w obszarach 
zurbanizowanych – zapowiada Monika 
Brachmańska, Project Manager w Future 
Processing, która podkreśla: – Wierzymy, 
że Monitor Strat znajdzie swoje zastosowa-
nie w wielu polskich wodociągach, ponieważ 
straty wody to problem, który dotyka ich 
wszystkich.

Obecnie prototyp rozwiązania funkcjo-
nuje w wybranych strefach Wrocławia, a do 
końca roku zostaną podjęte prace zmierza-
jące do objęcia Monitorem Strat wszystkich 
opomiarowanych stref monitoringu sieci 
wodociągowej w mieście.

City Next dla społeczności

Monitor Strat to rozwiązanie działające 
w chmurze Microsoft Azure, oferowanej 
w ramach kampanii City Next. Oparta na 
rozbudowanej sieci partnerów inicjatywa 
ma na celu wspieranie miast w zrównowa-
żonym rozwoju w oparciu o zaawansowane 
technologie. Umożliwia ona osiąganie celów 
z wykorzystaniem szerokiej oferty usług, 
znanego i bezpiecznego oprogramowania, 
a także wspierających te działania urządzeń, 
takich jak chmura, big data, technologie 
mobilne czy sieci społecznościowe. 

Innowacje dotyczą m.in. gospodarki 
wodnej i energetycznej, budownictwa, pla-
nowania oraz infrastruktury, transportu, 
bezpieczeństwa publicznego, turystyki, 
rekreacji i kultury, edukacji, służby zdrowia 
i opieki społecznej czy administracji samo-
rządowej. Wykorzystując technologię własną 
i czołowych producentów oprogramowania, 
firma Microsoft i jej partnerzy mogą pomóc 
władzom, firmom i mieszkańcom w kształ-
towaniu przyszłości ich regionów, miast 
i gmin, aby stały się dla ich mieszkańców 
wygodniejszym, bezpieczniejszym i zdrow-
szym miejscem do życia, nauki i pracy.
Dodatkowe informacje i pytania: 
wlm@future-processing.com
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Przyjazny e-urząd
w Polsce?
Obecnie funkcjonująca administracja nie jest w stanie 

zarządzać w oparciu o ustandaryzowane dane, instytucje 

publiczne nie wymieniają się informacjami, a Polacy mają 

słaby dostęp do e-usług państwa. Konieczna jest zatem 

cyfrowa transformacja państwa, tak aby każdy mógł 

załatwić drogą elektroniczną dowolną sprawę w obszarze 

administracji publicznej dowolnego szczebla. 
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M
inisterstwo Cyfryzacji 
zapowiada, że osiągnię- 
cie tego celu jest możliwe, 
choć wymaga wielu zmian 

i konkretnych inwestycji.
Zgodnie z wynikami badań prowa-

dzonych w skali globalnej przez Komi-
sję Europejską, nowoczesne technolo-
gie informacyjne i telekomunikacyjne 
są obecnie jednym z najistotniejszych 
stymulatorów wzrostu gospodarczego 
oraz poziomu zatrudnienia. Jednakże 
dotychczasowe zaniechania w tym 
obszarze powodują powiększenie dy-
stansu między Polską a grupą liderów 
zarówno w Europie, jak i na świe-
cie. Należy zatem pilnie usprawnić 
wdrażanie nowatorskich projektów.  
Za pomocą innowacyjnych, cyfrowych 
technologii państwo może stać się 
usługowe – ma szybciej się rozwijać, 
stawać się bardziej przyjazne i wspie-
rać potrzeby mieszkańców i przed-
siębiorców. Koordynatorem procesu 
cyfrowej transformacji państwa ma za-
tem zostać minister cyfryzacji. A swoje  
tegoroczne plany i wizje wybiegające 
tam, gdzie to konieczne, na lata następ-
ne przedstawił on w dokumencie opu-
blikowanym na stronie Ministerstwa, 
pt. „Kierunki Działań Strategicznych 
Ministra Cyfryzacji w obszarze infor-
matyzacji usług publicznych”.

Orientacja na usługi cyfrowe

Obecnie priorytetowym działaniem 
jest skoncentrowanie się państwa na 

zapewnieniu e-usług adekwatnych do 
realnych potrzeb mieszkańców. Uru-
chomienie z nimi stałej linii kontaktu 
to najważniejsze zadanie umożliwia-
jące pozyskanie obustronnej relacji 
o planach, potrzebach i ocenie po-
szczególnych działań. Administracja 
musi wsłuchiwać się w głos klientów 
i dbać o ich wysoki poziom satysfakcji, 
tak jak robi to biznes w warunkach 
konkurencyjnego rynku. E-usługi nie 
mają przenosić papierowych procedur 
biurokratycznych w sferę cyfrową, 
ale realnie upraszczać i maksymalnie 
automatyzować procesy załatwiania 
spraw.

Konieczne jest też przygotowanie 
inwentaryzacji systemów e-admi-
nistracji oraz ich stały monitoring –  
szczególnie w zakresie kosztów utrzy-
mania oraz funkcjonalności i wyko-
rzystania. Jest to niezbędny element 
strategii rozwoju polskiej e-admini-
stracji i gospodarowania środkami 
publicznymi. W zakresie monitorin-
gu oraz zwiększenia efektywności 
wykorzystania zaplecza ICT polskiej 
administracji należy rozważyć dostar-
czenie bezpiecznej przestrzeni dysko-
wej w ramach centrów przetwarzania 
danych (tzw. back-up w chmurze) dla 
mniejszych podmiotów administracji 
państwowej, co zdecydowanie wpły-
nie na zwiększenie bezpieczeństwa 
i obniżenie kosztów utrzymywania 
niezbędnej infrastruktury, np. serwe-
rów. W kolejnej fazie trzeba rozważyć 
świadczenie w architekturze chmury 

obliczeniowej bardziej zaawansowa-
nych usług. Nowoczesne rozwiązania 
gromadzenia i przetwarzania danych 
typu big-data (giga dane) – od lat wy-
korzystywane przez biznes w procesie 
podejmowania decyzji strategicznych –  
powinny być równie szeroko stosowa-
ne w administracji publicznej.

Ponadto należy stworzyć jeden 
portal informacji i usług administracji 
rządowej. Szukając informacji doty-
czącej administracji rządowej, każdy 
będzie miał do dyspozycji jedną stronę 
internetową, gdzie szybko odnajdzie 
wszelkie potrzebne dane, w tym tak-
że te obecnie zawarte w Biuletynach 
Informacji Publicznej (BIP), a także 
e-usługi, prezentowane w jednolity 
i ustandaryzowany sposób. Pozwoli to 
jednocześnie na znaczne zmniejszenie 
kosztów utrzymywania, zarządzania 
i budowania niezależnych serwisów 
internetowych poszczególnych jed-
nostek administracji państwowej.  
Należy też stworzyć jeden zunifiko-
wany i przejrzysty portal informacyj-
no-usługowy całej administracji rzą-
dowej, który będzie miał jeden adres 
internetowy, łatwy do zapamiętania 
dla każdego. Zawarte w nim informacje 
powinny być pisane prostym językiem, 
zrozumiałym dla każdego obywatela, 
niezależnie od wykształcenia i miejsca 
zamieszkania.

Trzeba też skończyć z fikcją 
e-usług, które polegają jedynie na 
wysyłaniu elektronicznych wniosków 
i pism do urzędu. Rządowy portal 
e-usług będzie rozwijał tylko te, któ-
re automatyzują procesy i dostarczają 
wynik lub korzyść dla obywatela auto-
matycznie i z jak najmniejszym udzia-
łem urzędnika. Zostaną zapewnione 
m.in. elektroniczne usługi dla rodzin, 
możliwość elektronicznego uzyskania 
dowodu osobistego, odpisu aktu stanu 
cywilnego, zapłacenia mandatu itd.

Z kolei informacje o usługach urzę-
dowych w BIP zostaną uproszczone 
i przeniesione do części usługowo-
-informacyjnej jednolitego portalu 
państwa. Dla pozostałych informacji 
o działaniu urzędów powstanie je-
den zbiorczy dział biuletynu infor-
macji publicznej, zbudowany na bazie 



istniejących i rozproszonych serwisów 
BIP. Obecnie na 70 tys. podmiotów 
tylko 15 tys. publikuje jakiekolwiek 
informacje poprzez stronę główną 
Biuletynu Informacji Publicznej. Gro-
madzone tam informacje są niespójne 
i nieaktualne, a ich zestawienia i ana-
liza praktycznie niemożliwe. Wszelkie 
podmioty publiczne będą teraz zobo-
wiązane do publikacji informacji w jed-
nolity, ustandaryzowany i czytelny 
sposób. Zostanie także udostępniony 
interfejs komunikacyjny (API), który 
będzie pozwalał na łatwe przetwa-
rzanie tych informacji w systemach 
i aplikacjach podmiotów trzecich.  
Należy ponadto skoordynować wiele 
działań, a w miarę potrzeb połączyć lub 
zlikwidować dublujące się działania – 
co zdecydowanie wpłynie na poprawę 
efektywności zarządzania, obniży 
koszty oraz znacznie podniesie jakość 
ich produktów i poprawi zdolność do 
wspierania administracji w procesie 
transformacji.

Bezpieczne i zintegrowane 
e-usługi

Ochrona cywilnej cyberprzestrzeni 
RP jest jednym z głównych priory-
tetów ministra cyfryzacji. W In-
ternecie coraz częściej dochodzi do 
naruszania ekonomicznych praw 
obywateli i przejmowania ich wrażli-
wych danych – należy temu skutecz-
nie przeciwdziałać. Konieczne jest 
zatem powołanie w administracji 
państwowej zespołów reagowania 
na incydenty komputerowe oraz 
opracowanie i wdrożenie Strategii 
Ochrony Cyberprzestrzeni Państwa.

Ponadto należy zintegrować Sys-
tem Rejestrów Państwowych (SRP) – 
PESEL, dowody osobiste (RDO) i akta 
stanu cywilnego (BUSC). Jest to pod-
stawa funkcjonowania nowoczesne-
go państwa. Dziś SRP to największy, 
aktualizowany na żywo, wewnętrznie 
zintegrowany cyfrowy organizm 
w Polsce. Powinien on być podstawą 
dla rozwoju usług nowoczesnej e-ad-
ministracji. Kolejne kluczowe rejestry 
państwowe – funkcjonujące niezależ-
nie – powinny być systematycznie 

dołączane do SRP. Integracja ta wpły-
nie na szybkość działania, spójność 
i poprawność danych oraz znacznie 
obniży koszty utrzymywania reje-
strów państwowych.

Należy wprowadzić jednolity 
i bezpieczny standard identyfikacji 
obywateli (eID) w systemach e-usług 
administracji publicznej. Obywatele 
muszą jak najszybciej uzyskać moż-
liwość elektronicznego potwierdza-
nia swojej tożsamości w kontakcie 
z administracją.

Niezbędna jest szczegółowa in-
wentaryzacja możliwości technicz-
nych centrów przetwarzania danych 
oraz efektywnego wykorzystania 
istniejącej infrastruktury sprzętowej 
(ICT) posiadanej przez administrację 
państwową. Wszystkie systemy 
będące w gestii ministra cyfryzacji 
będą utrzymywane na zintegrowa-
nej infrastrukturze serwerowej, 
zostaną także zapewnione centra 
zapasowe dla systemów o znacze-
niu strategicznym. Konieczne jest 
reaktywowanie portalu konsultacje.
gov.pl dla konsultacji w obrębie całej 
administracji państwowej i wyko-
rzystywanie go jako jedynego wia-
rygodnego źródła wiedzy o procesie 
konsultacyjnym i jego przebiegu.

Ponadto należy wypracować 
i przyjąć jednolity standard systemu 
Elektronicznego Zarządzania Doku-
mentami, rozwijanego i wspieranego 
przez państwo, umożliwiając jedno-
cześnie funkcjonowanie systemów 
komercyjnych pod warunkiem ich 
pełnej interoperacyjności. Obecnie 
administracja wspiera dwa systemy: 
EZD (PUW) oraz eDok (COI). Zosta-
ną zaproponowane zmiany, które 
znacznie uproszczą zasady elektro-
nicznego obiegu dokumentów i za-
pewnią urzędom większe korzyści 
z rezygnacji z papieru.

W kierunku zwiększenia 
efektywności działań

Należy też zwiększyć efektywność 
wydatkowania środków z Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
(POPC) w zakresie zarówno budowy 

szerokopasmowego Internetu i bu-
dowy sprawnej e-administracji, jak 
i nabywania tzw. kompetencji mięk-
kich. W ramach POPC dysponu-
jemy środkami wysokości blisko 
10 mld zł, przy znacznie większych 
potrzebach – zatem zwiększenie 
efektywności tych środków jest 
absolutnie kluczowe. Niezbędne 
jest też podnoszenie kompetencji 
po stronie administracji. Należy zdo-
bywać kompetencje, które pozwolą 
na skuteczne zamawianie, nadzór 
nad projektami oraz odbiór odpo-
wiednich rozwiązań i technologii, 
a także w zakresie utrzymywania 
kluczowych systemów e-admini-
stracji. Należy jednocześnie poło-
żyć nacisk na to, że kompetencje 
cyfrowe administracji nie mogą 
ograniczać się do sfery czysto tech-
nicznej. Technologia nie jest celem 
samym w sobie. Administracja musi 
zdobyć kompetencje w praktycznym 
stosowaniu technologii cyfrowych, 
tak by odpowiadać na realne potrze-
by, niwelować bariery, upraszczać 
procesy i zmniejszać koszty funk-
cjonowania. Takim wyspecjalizo-
wanym ośrodkiem działającym na 
zlecenie ministra cyfryzacji będą: 
zintegrowany instytut cyfryzacji 
(powstały z połączenia podległych 
Ministerstwu instytutów) oraz COI 
w nowej formule prawnej.

Kluczowe jest też zwiększenie 
skuteczności działań Polski w za-
kresie ICT zarówno w instytucjach 
UE, jak i w innych instytucjach mię-
dzynarodowych. W ocenie ministra 
cyfryzacji interesy Polski w obszarze 
cyfryzacji nie są wystarczająco silnie 
reprezentowane na forum europej-
skim. Zatem jednym z priorytetów 
ministra cyfryzacji będzie aktywna 
i zdecydowana polityka wzmac-
niająca nasze uczestnictwo w wy-
pracowywaniu rozwiązań unijnych 
i międzynarodowych, kluczowych 
dla realizacji polskich interesów 
społecznych i gospodarczych.

Opracowanie redakcyjne na pod-
stawie informacji zawartych na 
stronie Ministerstwa Cyfryzacji.
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Raport „Smart city”

Firma darsoft.pl specjalizuje się w tworzeniu oprogramo-
wania do zarządzania gospodarką odpadami oraz zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym. W naszej ofercie 
znajduje się oprogramowanie przeznaczone dla firm z róż-
nych gałęzi branży odpadowej: dla skupów złomu, stacji 
demontażu pojazdów, zakładów przetwarzania zużytego 
sprzętu, wytwórców, przetwórców, recyklerów, zakładów 
komunalnych, PSZOK-ów, zakładów utylizacji odpadów me-
dycznych, a także firm rozliczających się z korzystania ze 
środowiska. Oferujemy systemy zarządzania firmami wielo-
oddziałowymi, dzięki którym dane z oddziałów firmy spływają  

na bieżąco do centrali, gdzie podlegają analizie i raportowa-
niu. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom nasze produkty są 
proste w obsłudze, a jednocześnie umożliwiają automatyzację 
wszystkich procesów, zapewniając prawidłowe prowadze-
nie ewidencji odpadów i tworzenie wszystkich niezbędnych 
sprawozdań o odpadach. W praktyce oznacza to, że obsługa 
systemu może być ograniczona jedynie do wprowadzania 
dokumentów odpadowych (KPO, FPOM itp.), a resztę pracy 
program wykona za użytkownika sam. Pod kątem księgowym 
nasze oprogramowanie współpracuje z najpopularniejszymi 
systemami (Subiekt, Symfonia, Optima). Wśród ciekawszych 
funkcji naszych systemów wymienić należy współpracę z por-
talem allegro.pl, obsługę wag elektronicznych, obsługę GPS, 
znakowanie i wyszukiwanie dokumentów z użyciem kodów 
kreskowych, wizualizację danych na mapie oraz moduł CRM 
do zarządzania relacjami z kontrahentami.

darsoft.pl
ul. Wały Dwernickiego 117/121
42-200 Częstochowa
tel. 34/344-49-03
info@darsoft.pl
www.darsoft.pl

LogicSynergy Sp. z o.o.
ul. Pod Sikornikiem 27A
30-216 Kraków
tel. 12/422-62-49
handel@logicsynergy.pl
www.logicsynergy.pl

Firma LogicSynergy jest obecna na polskim rynku informatycz-
nym od 30 lat. Spółka wytwarza, wdraża i serwisuje Zintegrowane 
Systemy Informatyczne TP-Media do kompleksowego zarządzania 
w obszarze ekonomicznym i technicznym przedsiębiorstwami 
z branży utility: wod-kan, komunalnymi, ciepłowniczymi oraz dla 
administracji samorządowej. Posiada blisko 200 zrealizowanych 
wdrożeń wśród klientów na terenie całego kraju.

Oferowany przez LogicSynergy system informatyczny eco-
SANIT jest dedykowanym narzędziem do zarządzania gospodarką 
odpadami komunalnymi w gminie. Działa w oparciu o technologię 

przeglądarkową z dostępem do www i umożliwia pracę na każ-
dym urządzeniu mobilnym oraz stacjonarnym.

W zakresie funkcjonalności system ecoSANIT zapewnia 
realizację wszystkich zadań określonych ustawą – począwszy 
od prowadzenia ewidencji nieruchomości i deklaracji, poprzez 
obsługę księgową i rozliczenia, na rozbudowanej sprawozdaw-
czości kończąc.

Poprzez dostęp do Internetowego Biura Obsługi (iBOP) 
każdy płatnik ma wgląd do swoich rozliczeń i aktualnych in-
formacji dotyczących świadczonych usług oraz może złożyć tą 
drogą deklarację, która jest automatycznie zapisywana w sys-
temie stacjonarnym. Uzupełnieniem funkcjonalności ecoSANIT  
jest system SmartReporting, dostarczający analiz i raportów 
w oparciu o zawsze aktualne dane, z gwarancją dostępu z urzą-
dzeń mobilnych.

INTELIGENTNE SYSTEMY INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ODPADAMI 

Solwit.eko
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk
tel. 602-218-348
solwit.eko@solwit-eko.com
www.envira.com.pl

Poznaj innowacyjny system informatyczny dla zakładów 
zagospodarowania odpadów do zarządzania strumieniami  
odpadów.

 � Buduj stabilność i konkurencyjność zakładu, wzbogacając jego 
zasoby technologiczne o nowoczesne narzędzie informatyczne.

 � Zarządzaj procesami w swoim zakładzie zgodnie ze współ-
czesnymi standardami technologicznymi.

 � Udostępniaj sprawozdania i raporty wygenerowane  
tzw. jednym kliknięciem i w oparciu o najbardziej aktualne dane.

 � Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki automatyzacji swoich 
działań operacyjnych, sprawozdawczych i handlowych.

 � Wykorzystuj nowoczesne rozwiązania komunikacyjne  
do współpracy ze swoimi kontrahentami.

 � Kontroluj w czasie rzeczywistym strumienie odpadów wpły-
wające do zakładu, przepływające w procesach technologicznych 
wewnątrz zakładu oraz wychodzące z niego.

 � Pracuj zgodnie z najnowszymi standardami technologicz-
nymi, wykorzystując rozwiązania B2B, elektroniczną wymianę 
dokumentów i technologie mobilne.

ENVIRA to system dedykowany dla ZZO, który powstał dzięki  
współpracy doświadczonych specjalistów i ekspertów branży 
odpadowej z programistami i inżynierami IT. Jego właścicielem 
jest firma Solwit.eko z Gdańska, będąca członkiem grupy Solwit.
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NetProces jest dostawcą rozwiązań informatycznych dla instytucji 
oraz przedsiębiorstw rozliczających m.in. usługi komunalne. Od po-
czątku funkcjonowania zajmujemy się projektowaniem i realizacją 
wysokiej jakości oprogramowania webowego, desktopowego oraz 
mobilnego. Mamy doświadczenie przy realizacji złożonych syste-
mów dedykowanych oraz integracji systemów informatycznych.

Mamy przyjemność zaproponować Państwu Hurtownię Danych 
Komunalnych – QNET WYWOZY, która jest oprogramowaniem 
stanowiącym kompleksową odpowiedź na wymagania stawiane 
wobec gmin, a wynikające z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach.
1. Urząd:

 � import bazy nieruchomości wraz z parametryzacją metody 
rozliczania,

NetProces Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 645B
81-879 Sopot
tel. 58/550-79-75, 58/550-79-76
info@netproces.pl, serwis@netproces.pl
www.netproces.pl

XTrack to platforma, którą tworzą innowacyjne rozwiązania 
informatyczne oraz wystandaryzowane urządzenia, możliwe do 
zainstalowania w każdym pojeździe i maszynie. Przeszło 15-letnie 
doświadczenie w branży oraz współpraca z dostawcami najpo-
pularniejszych pojazdów komunalnych pozwoliły nam stworzyć 
system, który idealnie spełnia potrzeby przedsiębiorstw oraz gmin.

Jednym z modułów oprogramowania XTrack jest SKOG – 
SYSTEM KONTROLI ODPADÓW DLA GMIN. To zarówno za-
awansowany agregator danych, jak i narzędzie umożliwiające 
skuteczną kontrolę każdego etapu realizacji usług komunalnych. 
Pozwala przetwarzać dane pozyskane z różnych systemów 

monitoringu GPS, co jest szczególnie przydatne w przypadku 
gmin, gdzie odbiory świadczy kilka firm. Wszystkie pozyskane 
informacje mogą zostać poddane analizie oraz wyświetlone na 
cyfrowej mapie. Dostępne w systemie podkłady mapowe można 
dowolnie rozszerzać o warstwy i lokalizacje własne.

Elementami SKOG są także takie rozwiązania jak monitoring 
pojazdów oraz wizualizacja ich pozycji i trasy przejazdu na ma-
pie, inwentaryzacja obiektów (może być przeprowadzona także 
w terenie!), identyfikacja pojemników/kontenerów przy pomocy 
tagów RFID oraz worków na odpady z wykorzystaniem kodów 
kreskowych, terminal pokładowy XTrack Navi, automatyczna 
weryfikacja wykonania usług czy dedykowane systemy wagowe. 
Monitoring pracy zabudowy oraz podwozia pojazdu pozwala 
zapobiegać wyładunkom odpadów poza zakładem utylizacji. 
XTrack to kontrola wszystkich procesów zarządzania gospodarką 
odpadami w jednym systemie.

P.P.U. OMEGA Sp. z o.o. - XTrack
ul. Piastowska 63 A
80-363 Gdańsk
tel./fax 58/717-36-61
info@xtrack.com
http://xtrack.com

Przedsiębiorstwo Informatyki 
ETOB-RES Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 5
35-114 Rzeszów
tel. 17/860-37-00
fax 17/860-37-12
etobres@etobres.pl
www.etobres.pl

Podsystem „Gospodarowanie Odpadami”, wchodzący w skład 
ZSI Komadres, wspiera pracę wydziałów komunalnych i ochrony 
środowiska w zakresie gospodarki odpadami i wspomaga reali-
zację ustawowych obowiązków gminy. Umożliwia prowadzenie 
kartoteki mieszkańców, kontrahentów i nieruchomości, rejestrację 
deklaracji odbiorców i definiowanie składników deklaracji. Zinte-
growanie z edytorami tekstu pozwala na łatwe tworzenie szablo-
nów deklaracji i edytowanie treści deklaracji. Istnieje możliwość 
rejestracji korekt deklaracji z jednoczesnym przechowywaniem 
historycznych informacji. Podsystem „Gospodarowanie Odpadami” 

pozwala na automatyczne wpisywanie numeru deklaracji na do-
kumencie naliczającym opłaty i wystawianie wezwań do złożenia 
deklaracji lub wyjaśnień. Umożliwia naliczanie opłat na podstawie 
zdefiniowanych stawek i zapisów w deklaracji oraz wg liczby osób, 
zużycia wody czy powierzchni nieruchomości. Dostępne są two-
rzenie sprawozdań z realizacji zadań w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi oraz zestawienia analityczne. Funkcje 
podsystemu pozwalają na prowadzenie rozrachunków, ich automa-
tyczne rozliczanie, obsługę not odsetkowych, wezwań do zapłaty 
i potwierdzeń sald. Dostępne są m.in. funkcje analizy struktury 
zadłużenia i rozrachunków. Zakładom gospodarującym odpadami, 
PSZOK-om i sortowniom oferujemy podsystem „Przetwarzanie 
Odpadów”, umożliwiający obsługę przyjęcia i przetwarzania od-
padów. Podsystem ten pozwala m.in. na prowadzenie ewidencji 
odpadów, generowanie dokumentów, wystawianie i rozliczanie 
faktur oraz tworzenie zestawień.

 � obsługa deklaracji, decyzji, procesu informacyjnego i regulaminów,
 � automatyczne generowanie przepisów podatkowych,
 � kontrola rozrachunków wraz z automatyczną kontrolą windykacji,
 � kontrola realizacji zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów,
 � kontrola realizacji wywozów z wizualizacją tras przejazdu 

pojazdów.
2. Przedsiębiorstwa wywozowe:

 � automatyzacja miesięcznego raportowania do urzędu kanałem 
internetowym w oparciu o aplikację QWEB,

 � kontrola deklarowanej selektywnej zbiórki z możliwością 
mobilnego raportowania do urzędu o braku segregacji, realizacja 
wywozów poprzez czytniki kodów paskowych/RFID, automatyzacja 
raportowania do urzędu poprzez urządzenia mobilne,
3. QWEB – internetowa obsługa mieszkańców:

 � internetowy wgląd w stan naliczeń,
 � dostęp do deklaracji, wezwań i monitów generowanych przez 

urząd,
 � powiadomienia SMS/e-mail w standardzie – naliczenia, rozli-

czenia, windykacja.
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SophScope Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 28/30
53-333 Wrocław
tel. 71/335-05-92
pomoc@kiedywywoz.pl
kiedywywoz.pl

Aplikacja mobilna Kiedy Wywóz wspomaga osiąganie wymaga-
nych poziomów recyklingu i odzysku, udostępnia mieszkańcom 
kompletną informację o lokalizacjach i terminach odbiorów 
odpadów, zachęca do selektywnej zbiórki, pozwala na komuni-
kację z mieszkańcami oraz podnosi ich świadomość ekologiczną.

Aplikacja Kiedy Wywóz umożliwia także:
 � wyświetlanie informacji o PSZOK-ach,

 � informowanie gminy o nieprawidłowościach procesu selek-
tywnej zbiórki odpadów,

 � prezentowanie informacji o charakterze edukacyjnym, przy-
gotowanych przez gminę,

 � informowanie o dzikich wysypiskach i śmieciach niczyich,
 � wysyłanie do mieszkańców darmowych komunikatów 

o dowolnej treści,
 � automatyczne przypominanie o wybranych zbiórkach,
 � przypominanie o nadchodzących płatnościach.

Aplikacja Kiedy Wywóz jest darmowa dla użytkowników 
końcowych i dostępna dla wszystkich smartfonów. Więcej in-
formacji na KIEDYWYWOZ.PL.

ULISSES Sp. z o.o.
ul. Górnośląska 69a
62-800 Kalisz
tel. 62/501-54-54
tel. kom. 502-752-192
programy@ulisses.pl
www.ulisses.pl

Główną działalnością spółki ULISSES jest projektowanie, 
tworzenie i wdrażanie własnych programów do zarządzania 
firmą. W swojej ofercie firma ma cztery systemy dotyczące 
rynku odpadów.

Pierwszy z nich, Program Ulisses PSZOK, został zaprojek-
towany dla podmiotów prowadzących Punkty Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. Program ułatwia rejestrację 
przyjęć, wydań i sprzedaży wszystkich frakcji odpadów. Pro-
stota, przejrzystość i rozbudowana sprawozdawczość to jego 
atuty. Może być zainstalowany jako niezależny program dla 
dowolnego podmiotu prowadzącego PSZOK, jako wbudowany 
moduł programu odpadowego dla gminy oraz jako element 

systemu dla zakładu zagospodarowania odpadów. Program 
jest oferowany w wersji podstawowej oraz w wersji z funk-
cjami dodatkowymi, dzięki którym możliwe są m.in. inte- 
gracja z wagami, informacja o stanach magazynowych, roz-
budowana sprawozdawczość i analityka oraz kontrola na-
leżności i zobowiązań wynikających ze sprzedaży i zakupów.

Drugą propozycją firmy jest program przeznaczony 
dla zakładów zagospodarowania odpadów – Ulisses ZZO. 
Ułatwia on zarządzanie przyjęciami i wydaniami odpadów 
i surowców, prowadzi rejestrację odpadów i związane z tym 
ewidencje, fakturuje przyjęcia odpadów i sprzedaż surowców 
wtórnych. Ważnym elementem programu jest rozbudowany 
system raportowania i dodatkowych syntetycznych analiz. 
W swojej ofercie firma ma też program przeznaczony dla 
gmin, pn. Ulisses ODPADY, składający się z kilku modułów 
(m.in. ODPADY, PSZOK, OPŁATY), oraz Program Ulisses POD, 
przeznaczony dla podmiotów zajmujących się odbiorem 
i wywozem odpadów.

UNISOFT Sp. z o.o.
81-368 Gdynia, ul. Pułaskiego 8
tel. 58/78-26-111
fax 58/78-26-118
info@unisoft.com.pl
www.unisoft.com.pl

Marka UNISOFT jest obecna na rynku przedsiębiorstw 
komunalnych od 30 lat. Firma dostarcza zintegrowa-
ny system wspomagający zarządzanie nowoczesnym  
przedsiębiorstwem gospodarki odpadami ZSI UNISOFT, 
który wspiera kompleksowo realizację procesów bizneso-
wych w obszarze zarówno odbioru, jak i zagospodarowania 
odpadów, kontaktów z klientem, zarządzania personelem, 
finansów, analiz, zarządzania majątkiem i infrastruk-
turą techniczną, transportem oraz sprzętem. Spółka  
nieustannie rozwija swój produkt i poszerza ofer-
tę modułów - także o rozwiązania mobilne, takie jak  
mWywóz.

Obszarem, który doskonale umiejscawia się w definicji 
pojęcia smart city, są elektroniczne kanały komunikacyjne, 
optymalizujące przepływ informacji pomiędzy odbiorcą 
a dostawcą usług. Korespondencja elektroniczna e-mail, 
e-Faktury, e-Dokumenty rozrachunkowe to już codzienność.  
Opierający swą popularność na powszechności telefonii 
komórkowej serwis SMS sprawia, że to system infor-
matyczny, za pośrednictwem telefonu odbiorcy, inicjuje 
proces biznesowy - informuje o wystawieniu e-faktury, 
przypomina o terminie płatności itp., wywołując reakcję 
użytkownika. Robi to znacznie efektywniej i wygodniej 
dla odbiorcy niż ma to miejsce w przypadku metod tra-
dycyjnych, zaspokajając jednocześnie  społeczną potrzebę 
szybkiego dostępu do informacji o zdarzeniu (np. zmianach 
w harmonogramie odbioru). Dzięki temu przedsiębiorstwo 
zagospodarowania odpadów odnosi korzyść także w po-
staci wzrostu oceny jakości świadczonych przez nie usług.
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INTELIGENTNE SYSTEMY INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ WOD-KAN 

7GIS s.c.
ul. Mała Góra 4A/20
30-864 Kraków
tel. 503-358-787
biuro@7gis.pl
www.7gis.pl

7GIS to nowoczesny i przyjazny użytkownikowi system ewi-
dencji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ewidencji budynków, 
działek, warunków technicznych, projektów, odbiorów, awarii 
i dokumentów cyfrowych. Jego dużą zaletą jest możliwość 
integracji z systemami bilingowymi i SCADA. W połączeniu 
z bardzo rozwiniętym i zaawansowanym systemem raporto-
wym, opartym na pakiecie MS Office, daje on użytkownikom 
i kadrze menedżerskiej dostęp do zestawień w Systemie 7GIS, 
które wspomagają proces decyzyjny. Zestawienia takie można 
tworzyć zarówno z poziomu danych opisowych, jak i z poziomu 

mapy cyfrowej. Raporty i zestawienia realizowane są za po-
mocą tabel i wykresów przestawnych. Dzięki temu tworzenie 
raportów jest proste i przyjemne.

System został zaprojektowany w oparciu o współczesne, 
niezawodne, bezpieczne i wydajne technologie dostępne na 
polskim rynku. Wciąż jest rozwijany i ulepszany w ścisłej 
współpracy z klientami. Dostęp do map cyfrowych realizowany 
jest przy użyciu Silnika GIS firmy Bentley. 7GIS działa w dwóch 
konfiguracjach – edycyjnej i podglądowej. W konfiguracji edycyj-
nej operator systemu GIS może edytować mapę cyfrową i bazy 
danych branżowych. W konfiguracji podglądowej użytkownik 
ma dostęp do wszystkich narzędzi systemu, z wyłączeniem 
możliwości nanoszenia zmian do zasobu mapy cyfrowej.

7GIS zintegrowany jest z aplikacją Google Earth, umoż-
liwiającą prezentację map nałożonych na model terenu 3D.

LogicSynergy Sp. z o.o.
ul. Pod Sikornikiem 27A
30-216 Kraków
tel. 12/422-62-49
handel@logicsynergy.pl
www.logicsynergy.pl

Firma LogicSynergy jest obecna na polskim rynku infor-
matycznym od 30 lat. Spółka wytwarza, wdraża i serwisuje 
Zintegrowane Systemy Informatyczne TP-Media do kom-
pleksowego zarządzania w obszarze ekonomicznym i tech-
nicznym przedsiębiorstwami z branży wod-kan i komunalnej. 
Posiada blisko 200 zrealizowanych wdrożeń wśród klientów 
na terenie całego kraju. 

Oferowany przez LogicSynergy system SmartGis jest in-
teligentnym narzędziem informatycznym do kompleksowego 
zarządzania siecią wod-kan, działającym w oparciu o technologię 

przeglądarkową klient – serwer z dostępem na dowolnych urzą-
dzeniach mobilnych i stacjonarnych. System może być instalo-
wany zarówno na serwerze wewnętrznym, jak i w „chmurze”, 
zgodnie z potrzebami klienta.

SmartGIS poza funkcjonalnością ewidencjonowania obiek-
tów i urządzeń sieciowych umożliwia kompleksowe zarządzanie 
zdarzeniami występującymi na obiektach (awarie i obsługa prac 
eksploatacyjnych). System jest narzędziem optymalizującym prace 
ekip technicznych poprzez funkcjonalność harmonogramowania 
zadań oraz czynności do wykonania, a następnie prowadzenia 
analiz porównawczych (m.in. planowanie i budżetowanie). Dzięki 
zastosowanej technologii operator ma możliwość dostępu do 
aktualnych informacji z Geoportalu, a zaawansowana integracja 
w ramach systemu TP-Media pozwala na wykorzystanie danych 
z innych modułów systemu zarządczego.

NetProces Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 645B
81-879 Sopot
tel. 58/550-79-75, 58/550-79-76
info@netproces.pl,
serwis@netproces.pl
www.netproces.pl

Netproces jest dostawcą rozwiązań informatycznych dla 
sektora publicznego oraz przedsiębiorstw. W ofercie firmy 
znajdziemy kompleksowe rozwiązanie informatyczne Hur-
townia Danych Qnet Wodociągi, skierowane do instytucji lub 
przedsiębiorstw świadczących usługi wodno-ściekowe oraz 
komunalne. Jest to kompleksowe rozwiązanie informatyczne 
klasy ERP, obejmujące zakresem funkcjonalności rozlicza-
nie m.in. wody, ścieków, abonamentu, ryczałtów wg norm, 
wywozu odpadów, czynszu i usług cmentarnych. Obsługuje 
usługi cykliczne, stałe i zmienne. Ponadto program w pełni 
wspiera m.in. obszar księgowy w zakresie kontroli przepływów 
finansowych. Hurtownia Qnet Wodociągi wspiera również 

kontrolę obiegu dokumentów i procesów. Obieg dokumen-
tów jest w pełni predefiniowany przez użytkownika i tworzy 
kompletną ewidencję korespondencji z kontrahentami –  
ewidencję umów, aneksów, wezwań, monitów i dowolnych 
dokumentów będących w ewidencji przedsiębiorstwa. Opro-
gramowanie może być zintegrowane z dowolnym systemem 
finansowo-księgowym oraz na życzenie użytkownika wsparte 
wdrożeniem internetowego systemu crm. Ideą przewodnią 
stworzenia systemu jest integracja na poziomie jednej bazy 
danych wszystkich obszarów dotyczących realizacji usług – 
bez konieczności posiłkowania się dodatkowymi aplikacjami 
zewnętrznymi. Z kolei aplikacja QMobile służy do zarządzania 
pracą w terenie. Pracownicy terenowi mają dostęp do doku-
mentów kontrahenta w terenie oraz możliwość sprzedaży 
dowolnych usług licznikowych (woda, ścieki, abonament, 
ryczałt), usług stałych (czynsze, wywóz odpadów) i usług 
incydentalnych. Rozwiązania mobilne w pełni wspierają 
radiowy odczyt wodomierzy.
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Przedsiębiorstwo Informatyki
ETOB-RES Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 5
35-114 Rzeszów
tel. 17/860-37-00
fax 17/860-37-12
etobres@etobres.pl
www.etobres.pl

Podsystem „Media”, wchodzący w skład ZSI Komadres, zawiera 
wszystkie funkcjonalności niezbędne do efektywnego prowadzenia 
działalności w przedsiębiorstwach komunalnych i wodociągo-
wych. Zapewnia dostęp do informacji o odbiorcach, strukturze 
sieci oraz parametrach rozliczania, automatycznie obsługując cały 
proces sprzedaży – od zawarcia umowy do wystawienia faktury 
zgodnie z zatwierdzoną taryfą oraz przyjętym sposobem rozli-
czania. Skutecznie wspiera prowadzenie gospodarki licznikowej. 
Funkcjonalność podsystemu pozwala na tworzenie elastycznego 
opisu struktury sieci odbioru, uwzględniającego dokonywane 

w niej zmiany techniczne, oraz umożliwia tworzenie tras, har-
monogramów i list odczytowych. Istnieje możliwość definiowa-
nia składników taryf stałych i zmiennych, naliczania opłat oraz 
indywidualizacji cen usług. Podsystem „Media” obsługuje różne 
formy płatności, w tym rozliczenia przy pomocy kont wirtualnych 
i systemu KTR. Umożliwia prowadzenie sprzedaży przy pomocy 
urządzeń przenośnych przez inkasenta oraz radio-odczytów. 
Zapewnia efektywne prowadzenie rozrachunków, ich automa-
tyczne rozliczanie, obsługę not odsetkowych, wezwań do zapłaty 
i potwierdzeń sald. Użytkownicy mają możliwość korzystania 
z modułu raportów i zestawień. Jednocześnie mogą oni definiować 
własne zestawienia i analizy. Podsystem „Media” jest zintegro-
wany z innymi modułami biznesowymi systemu Komadres oraz 
programami specjalistycznymi (np. iBOK, GIS). Funkcjonalność 
podsystemów „Media” i „Finanse i Księgowość” wspomaga proces 
przygotowania i wydruku wniosków taryfowych.

UNISOFT Sp. z o.o.
81-368 Gdynia, ul. Pułaskiego 8
tel. 58/78-26-111
fax 58/78-26-118
info@unisoft.com.pl
www.unisoft.com.pl

Marka UNISOFT jest obecna na rynku przedsiębiorstw wodociągo-
wych od 30 lat. Firma dostarcza zintegrowany system wspomagający 
zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem wodociągowym 
w zakresie zarówno bilingu, kontaktów z klientem, zarządza-
nia personelem, finansów, analiz, jak i obszaru kompleksowego 
zarządzania infrastrukturą techniczną (sieci, liczniki, transport, 
sprzęt). Nieustannie rozwija swój produkt i poszerza ofertę do-
stępnych modułów.

Przykładem funkcjonalności systemu ZSI UNISOFT, który do-
skonale umiejscawia się w definicji pojęcia smart city, jest dostępny 

dla odbiorców usług serwis SMS. System informatyczny, za pośred-
nictwem telefonu odbiorcy, inicjuje proces biznesowy (informuje go 
o wystawieniu e-faktury lub przypomina np. o terminie jej płatności), 
wywołując reakcję użytkownika i robi to znacznie efektywniej niż 
w przypadku tradycyjnej skrzynki pocztowej, w której to odbiorca 
inicjuje proces odbioru faktury, sprawdzając pocztę.

Wiadomość SMS o awarii lub remoncie i wynikającej z nich 
przerwy w dostawie wody redukuje ich uciążliwość dla odbiorcy 
(oczekującego szybkiego „bycia poinformowanym” o zaistniałym 
lub planowanym zdarzeniu). Dzięki temu w istotnym stopniu 
maleje liczba telefonów do Biura Obsługi Klienta, a ocena jakości 
usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wzrasta. Wdrożenie 
takiego rozwiązania w obszarze zarządzania remontami i awariami 
pozwala zatem na osiągnięcie wymiernych korzyści – po stronie 
zarówno użytkownika, jak i samego przedsiębiorstwa.

Złote Runo Sp. z o. o.
ul. Koszykowa 59/2
00-660 Warszawa
tel. 22/622-69-43, 22/621-01-28
tel. kom. 509-562-089
info@zloteruno.pl
www.zloteruno.pl

Firma ZŁOTE RUNO jest wyłącznym dystrybutorem firm: PAL-
MER (HWM), Technolog, C.Scope, HYDREKA oraz producenta 
zaworów Raphael.

W naszej ofercie znajduje się bardzo szeroka gama urządzeń 
pomiarowych, do których należą m.in.:

 � wodomierze i systemy ich zdalnego odczytu (GSM i radiowe),
 � MicroCorr Touch Pro – wysokiej jakości korelator analogowy 

z wyświetlaczem dotykowym,

 � rejestratory firmy Technolog – urządzenia nowej generacji 
do monitorowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 � hydrauliczne zawory regulacyjne,
 � sterowniki zaworów regulacyjnych,
 � przepływomierze elektromagnetyczne montowane kołnie-

rzowo oraz przez nawiertkę,
 � lokalizatory instalacji podziemnej i detektory metali.

Świadczymy również usługi:
 � wykonania kompleksowych koncepcji opomiarowania sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych,
 � wykonania i wdrażania systemów GIS wraz z modelami 

hydraulicznymi sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 
z pełną paszportyzacją obiektów,

 �  lokalizacji wycieków wody.

Zestawienie inteligentnych systemów informatycznych do zarządzania gospodarką odpadami oraz gospodarką 
wod-kan opracowano na podstawie nadesłanych przez firmy materiałów. Stan na 29 sierpnia 2016 r.

Przygotowała Barbara Krawczyk
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P
odejmowanie mądrych decyzji 
strategicznych oraz administra-
cyjnych na rzecz rozwoju miasta 
wymaga konkretnej wiedzy, gdzie 

i jakie działania będą skuteczne. Efektywne 
zarządzanie miastem opiera się więc na in-
formacji, którą można uzyskać wyłącznie 
dzięki szybkiemu dostępowi do wiarygod-
nych danych.

Dane powinny być gromadzone w spo-
sób systematyczny, stały i uporządkowany. 
Mogą one pochodzić z realizowanych pro-
cedur administracyjnych, opracowań spe-
cjalistycznych oraz tworzonych programów 
i strategii, a także ze źródeł zewnętrznych. 
Największą wartość mają dane przestrzen-
ne, czyli takie, które posiadają geolokaliza-
cję. Takie dane dają zupełnie nowe możliwo-
ści wykorzystania w zarządzaniu miastem. 

Norma ISO 37120 

Idea opublikowanej w 2014 roku normy 
ISO 37120 „Zrównoważony rozwój społecz-
ny – Wskaźniki usług miejskich i jakości 
życia” jest zbieżna z ideą zintegrowanego 
rozwoju miast, opartego na wiarygodnych 
danych. Inteligentne, zrównoważone, do-
statnie i elastyczne miasto przyszłości może 
zostać zbudowane tylko przez realizację 
celów oraz przez podejmowanie decyzji – 
a wszystko to w oparciu o wiarygodne dane. 
Opracowana przez World Council on City 
Data (WCCD) norma ISO 37120 definiuje 
kompleksowy zestaw wskaźników, które 
mogą być wykorzystane przez miasta różnej 

wielkości do mierzenia i kontrolowania 
poziomu rozwoju pod kątem nie tylko 
społecznym i gospodarczym, ale również 
środowiskowym. Norma ta systematyzuje 
podstawowe informacje w 17 grup tema-
tycznych (wśród których są m.in. plano-
wanie przestrzenne, środowisko, finanse, 
bezpieczeństwo i gospodarka). Wdrożenie 
normy w polskich warunkach jest pewnym 
wyzwaniem (związanym m.in. z uzyskaniem 
danych, które będą cyklicznie monitoro-
wane), które jednak daje szereg korzyści. 
ISO 37120 zapewnia przede wszystkim 
ramy dla zrównoważonego rozwoju miasta  
i planowania strategicznego. Standard jest  
również bardzo dobrym narzędziem umoż-
liwiającym monitorowanie rozwoju miasta 
w skali ogólnomiejskiej, a także umożliwia-
jącym porównywanie miast w skali krajo-
wej, europejskiej i światowej (co ważne, 
miast do siebie podobnych, czyli np. o po- 
dobnej liczbie ludności i zamożności). 

System informacji przestrzennej, 
analiza stanu i monitorowanie 
rozwoju miasta 

Na potrzeby bieżącego i jednocześnie świa-
domego zarządzania miastem nie wystarczy 
jednak korzystanie ze wskaźników na po-
ziomie ogólnomiejskim. Miasto jest bardzo 
złożonym i wewnętrznie zróżnicowanym 
organizmem, dlatego zarządzanie nim 
wymaga aktualnych danych i wskaźników 
odnoszących się do jego mniejszych obsza-
rów (działek, adresów, osiedli, dzielnic). 
W takiej sytuacji z pomocą przychodzą 
systemy informacji przestrzennej (GIS), 
umożliwiające gromadzenie i analizowa-
nie danych przestrzennych pochodzących 
z wielu źródeł. Dzięki nim decydenci nie 
tylko wiedzą, w których konkretnie obsza-
rach miasta występują określone zjawiska 
demograficzne, gospodarcze, społeczne, 

Zintegrowane zarządzanie 
miastem inteligentnym: norma 
ISO 37120 a miejski system 
informacji przestrzennej (GIS)

środowiskowe czy związane z ruchem in-
westycyjnym (gdzie wydawane są decyzje 
i pozwolenia, gdzie rozwija się zabudowa 
itp.), ale także mogą w dowolny sposób je 
analizować, szukając zależności. Taka ana-
liza warunków życia staje się niezbędnym 
narzędziem w zarządzaniu strategicznym 
i powinna być stosowana w kreowaniu 
polityki przestrzennej, przy planowaniu 
rewitalizacji czy przy opracowywaniu 
przedsięwzięć strategicznych. 

Systemy informacji przestrzennej dają 
nową jakość zarządzania, zapewniając inte-
grację procedur administracyjnych z zarzą-
dzaniem strategicznym. Wdrażając normę 
ISO 37120, a jednocześnie wykorzystując 
pełne możliwości analiz przestrzennych, 
miasta uzyskują pełną analizę stanu i za-
pewniają kompleksowy monitoring roz-
woju miasta.

Szymon Ciupa, Katarzyna Podkowik 
24GIS 

24GIS wspiera miasta we wdrażaniu tech-
nologii GIS dla wsparcia zintegrowanego 
zarządzania. Wśród klientów firmy są  
m.in. UM Kielce (zdobywca wielu pre-
stiżowych nagród za system informacji 
przestrzennej, w tym wyróżnienie podczas 
kongresu Smart City Expo w Barcelonie), 
UM Gliwice, UM Toruń czy Metropolia Po-
znań. Firma posiada status WCCD Support 
Partner w zakresie wsparcia miast przy 
wdrażaniu normy ISO 37120.
Więcej informacji: www.24GIS.pl.

Zintegrowane zarządzanie miastem powin-
no opierać się na koordynacji kluczowych 
obszarów polityki miejskiej z punktu wi-
dzenia przestrzeni, przedmiotu działania 
i czasu, przy aktywnym zaangażowaniu 
między innymi społeczeństwa i podmiotów 
gospodarczych.
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Marketing zamiast rzetelnych 
informacji

Przed realizacją projektów ITS do miesz-
kańców miast wysyłany był marketingowy 
przekaz głoszący poprawę jakości ruchu 
w mieście o określony procent. Niestety, 
przez takie działania systemy klasy ITS utoż-
samiane są wyłącznie jako narzędzia do 
sterowania sygnalizacją świetlną. Brak tzw. 
zielonej fali powoduje wśród użytkowników 
końcowych rozczarowanie i poczucie zmar-
nowanych środków. Niedostateczny poziom 
rzetelnego informowania w wielu miastach 
pogrzebał niezwykle ważną, edukacyjną 
rolę tych wdrożeń. Nie dziwi zatem fakt, 
iż postawa mieszkańców wobec nowinek 
z zakresu inteligentnych systemów – w tym 
głównie systemów transportowych – jest 
obecnie negatywna.

Inwestycje dla mieszkańców 

Zły odbiór systemów ITS nie odnosi się jed-
nak do samej idei prac, które wykonano. 

Wiele miast wzbogaciło się o infrastrukturę, 
której nie byłyby w stanie wybudować bez 
pomocy środków unijnych bądź zajęłoby im 
to długie lata. Niezadowolenie mieszkańców 
wynika w dużej mierze z braku rzetelnych 
informacji dotyczących rozdysponowania 
środków pomiędzy poszczególnymi czę-
ściami projektu. To nie oprogramowanie czy 
skomplikowane matematyczne algorytmy 
pochłonęły znaczną część funduszy i czasu. 
To właśnie infrastruktura, o którą miasta są 
dzisiaj bogatsze, kosztowała najwięcej. O ile 
operatorzy systemów poprawnie interpretują 
trwałość projektów – ta nowa infrastruktura 
może być używana do kolejnych inwestycji 
związanych z rozbudową inteligentnych 
miast. W przekazie do mieszkańców zabrakło 
jednak informacji o realnych korzyściach pły-
nących z posiadania tego typu infrastruktury. 

Krok w stronę mobilności 

Zarządzający, dzięki zdobytym doświadcze-
niom, zaczynają dostrzegać sieć powiązań 
różnych elementów systemu transportowego 
tak na terenie miast, jak i w obszarach funk-
cjonalnych przekraczających ich granice ad-
ministracyjne. Od inteligentnych systemów 
transportowych płynnie przechodzimy do 
zagadnienia mobilności jako holistycznego 
podejścia do organizacji procesów w mieście. 
Dotychczas zdefiniowane pojęcie Inteligent-
nych Systemów Transportowych odnoszące 
się bardziej do teorii niż praktycznych korzy-
ści musi ewoluować, aby mieszkańcy chcieli  
ponownie włączyć się w szereg działań. 

Proces mobilności powinien się za-
czynać od inwentaryzacji zrealizowanych 
inwestycji, istniejących zasobów i zapla-
nowanych projektów. Żadne miasto nie 
jest przecież pustkowiem, na którym 
zaczynamy budować od zera. Każde ma 
swój potencjał infrastrukturalny i  ludz-
ki, który stanowi o jego jakości. Kolej-
nym ważnym elementem jest poprawne 
zdefiniowanie interesariuszy projektu. 
Poprzez zarządzanie poszczególnymi gru-
pami możliwe będzie osiągnięcie zmiany 
zachowań komunikacyjnych na szeroką 

Zmiany zachowań komunikacyjnych  
to ewolucja. Z pomocą przychodzą ITS-y
Perspektywa unijna 2007-2013 pozwoliła 
na realizację wielu wdrożeń z zakresu  
Inteligentnych Systemów Transportowych 
(ITS). Od skrzyżowań z sygnalizacją świetl-
ną po rozległe wielomodułowe systemy - 
miasta zyskały możliwość pozyskiwania 
informacji oraz zarządzania nimi. Zakoń-
czona perspektywa pokazuje także, jak 
zdeformowano pojęcie Inteligentnych Sys-
temów Transportowych oraz zaniedbano 
ich edukacyjną rolę. Wyciągnięte wnioski 
i nowe spojrzenie na kwestie związane 
z mobilnością są jednak w stanie odwrócić 
ten trend.

skalę. Sprzeczność interesów, która po-
jawia się przy okazji współpracy, musi 
zostać wyważona w imię określonych  
do osiągnięcia celów. 

Jakość w długofalowej perspektywie

Wdrożenie systemu ITS to dopiero początek 
działań związanych z budową inteligentnego 
miasta. Kolejny krok to monitoring i analiza, 
czy określone do osiągnięcia parametry zo-
stały zachowane. Nie wolno mylić tu także 
pojęć gwarancji i utrzymania – co ma obecnie 
miejsce. Utrzymanie związane z eksploatacją 
inteligentnych systemów to bieżąca praca nad 
jakością rozwiązania, uwzględnianie zmian, 
jakie zachodzą w miastach, które są żywym 
organizmem. Gwarancje wdrożonych sys-
temów odnoszą się głównie do utrzymania 
parametrów infrastruktury pozwalających 
na bezawaryjną pracę urządzeń. Pojęcia te 
są więc całkowicie różne. 

W większości przypadków realizacja 
systemów ITS i skorzystanie z szansy na 
rozwój miast nadszarpnęły zaufanie lokalnej 
społeczności. Zamiast zmienić przeświadcze-
nie o dobrobycie, przejawiającym się liczbą 
posiadanych aut, pokazano, że Inteligentne 
Systemy Transportowe mają służyć przede 
wszystkim zaspokajaniu nieustannie rosną-
cych potrzeb kierowców. Nie straciliśmy 
szansy wdrożenia ewolucji zachowań komu-
nikacyjnych mieszkańców – nie wykorzysta-
liśmy jej jednak w pełni. Wyciągnięte wnioski 
powinny być, z dużo większym natężeniem 
i uwagą niż dotychczas, skierowane na od-
biorców oraz długofalowe efekty. Nie wolno  
zapominać o edukacji i komunikacji z użyt-
kownikami opisywanych rozwiązań. Systemy 
transportowe mają ich zdecydowanie najwię-
cej, ponieważ wszyscy – piesi, rowerzyści, 
pasażerowie czy kierowcy – korzystamy 
z udogodnień, w których informacja jest 
podstawą funkcjonowania każdej ze stron.
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