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1. Wstęp
W marcu 2000 r. kraje Unii Europejskiej podjęły decyzję o realizacji strategicznego
planu „eEurope”, intensyfikującego rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez inwestycje
w: technologie komunikacji i informacji, wspieranie współpracy gospodarki i nauki, tworzenie
systemów informacji publicznej oraz powszechną edukację społeczeństw. W Polsce została
wtedy opracowana „Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska”, która
określiła priorytety informatyzacji naszego kraju na lata 2004-2006. Ze względu na dynamiczny
rozwój sektora telekomunikacyjnego - w czerwcu 2005 roku Komisja Europejska
zaproponowała nowe ramy strategiczne nazwane „i2010 - Europejskie społeczeństwo
informacyjne do 2010 r.”, zmierzające do rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia
poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych. W tym samym czasie
na poziomie krajowym powstał dokument „Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski
w latach 2007 – 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa
informacyjnego do roku 2020”. Szybkie zmiany technologiczne i społeczne spowodowały
konieczność aktualizacji powyższego dokumentu. Aktualnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji prowadzi konsultacje dotyczące dokumentu „Strategia rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013” (projekt z 27 czerwca 2007 r.).
Szczególne zadania w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego spoczywają
na samorządzie lokalnym. To właśnie jednostki terytorialne, zajmujące się problemami
lokalnymi i znające potrzeby mieszkańców, a jednocześnie będące miejscem najczęstszego
kontaktu obywatela z władzą, odgrywają istotną rolę w stymulowaniu rozwoju społeczeństwa
informacyjnego.
Podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo można było
uznać za informacyjne, jest rozbudowana nowoczesna sieć teleinformatyczna, obejmująca swym
zasięgiem wszystkich obywateli oraz rozbudowane zasoby informacyjne dostępne publicznie.
Ważnym aspektem jest również ustawiczne kształcenie społeczeństwa, tak, aby wszyscy mogli
w pełni wykorzystywać możliwości, jakie dają środki masowej komunikacji. W konsekwencji
proces ten wpływa na mobilność społeczną i zawodową wielu grup społecznych.
Proces budowy społeczeństwa informacyjnego wymusza, poza zmianami w prawie,
technologii, administracji i gospodarce, także szeroko rozumiane zmiany świadomościowe
i kulturowe.
W dużym uproszczeniu proces budowy społeczeństwa informacyjnego można podzielić
na trzy elementy składowe:
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1. rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji,
2. rozwój treści i usług udostępnianych poprzez tę infrastrukturę,
3. wiedza

i

umiejętności

pozwalające

na

tworzenie,

udostępnianie

oraz

wykorzystywanie informacji i usług elektronicznych.
Te trzy elementy składają się na strategię informatyzacji miasta Kielce, która ma służyć
obywatelom przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Kielcach.
Opracowanie ma charakter ramowy. Zawiera opis stanu aktualnego oraz perspektywy
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Kielce w latach 2007-2020. Opracowanie
zostało pomyślane jako punkt wyjścia dla etapowego stwarzania warunków prowadzących
do transformacji społeczeństwa do społeczeństwa informacyjnego. Rozwój infrastruktury
teleinformatycznej w mieście zapewni obywatelom powszechny szerokopasmowy dostęp
do Internetu. Dzięki temu nastąpi rozwój systemów powszechnie dostępnych usług
elektronicznych w administracji publicznej, edukacji i ochronie zdrowia. Wpłynie to pozytywnie
na rozwój przedsiębiorczości i poprawę konkurencyjności na rynku lokalnym, a także przyczyni
się do rozwoju umiejętności obywateli niezbędnych do aktywnego i twórczego uczestnictwa
w usługach społeczeństwa informacyjnego, w szczególności ułatwi adaptację systemu
edukacyjnego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. Dokument pozostaje w spójności
z polityką prowadzoną w tym zakresie na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, która
zakłada

świadome

wykorzystywanie

innowacyjnych

technologii

informacyjnych

i komunikacyjnych dla rozwoju społecznego i gospodarczego.
Dokument „Strategia informatyzacji miasta Kielce - kierunki rozwoju na lata 20072020 stymulując zrównoważony rozwój miasta wpisuje się w ogólną strategię rozwoju
miasta Kielce w latach 2007-2020. Jako dokument określający wizję, cele i kierunki
rozwoju informatyzacji daje podstawę do określania konkretnych zadań do realizacji
w ciągu najbliższych lat. Będzie on istotnym elementem budowania pozytywnego
wizerunku administracji lokalnej w oczach obywateli.
Po przyjęciu niniejszego dokumentu przez Radę Miejską w Kielcach w trybie uchwały,
dokument powinien stać się programem strategicznym i instrumentem kształtowania polityki
lokalnej w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
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2.

Cele i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego

2.1.

Wprowadzenie

Społeczeństwo informacyjne
Koncepcja społeczeństwa informacyjnego pojawiła się w II połowie ubiegłego wieku
jako wynik analizy zachodzących przemian gospodarczych i postępu naukowo-technicznego,
z uwzględnieniem wpływu innowacji technicznych na życie gospodarcze i społeczne
w zamożnych państwach wysoko uprzemysłowionych. Istnieje kilka definicji pojęcia
społeczeństwo informacyjne. Interpretacja pojawiająca się w dokumentach Unii Europejskiej
kładzie nacisk na transformację społeczeństwa przemysłowego w informacyjne, rozumiane jako
społeczeństwo z gospodarką opartą na wiedzy. W tym podejściu akcentuje się zasadniczą zmianę
w sferze produkcyjnej oraz wynikające stąd konsekwencje dla jakości życia społecznego
mieszkańców jako całości i dla każdego mieszkańca z osobna.
Drugie podejście do

koncepcji

społeczeństwa informacyjnego

kładzie nacisk

na informatyzację gospodarki, administracji, szkolnictwa oraz służby zdrowia, z zapewnieniem
powszechnego dostępu do sieci Internet. Jest to więc społeczeństwo zinformatyzowane,
posiadające rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania. Powszechnie ten
termin jest rozumiany jako: upowszechnienie dostępu do Internetu, zwiększenie liczby pracowni
komputerowych w szkołach, demonopolizację rynku telekomunikacyjnego, itp. - innymi słowy,
utożsamiany jest z narzędziami dostępu do informacji.
Cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnego to m.in.:
wysoko rozwinięty sektor usług, w zakresie sektorów: bankowość, finanse,
telekomunikacja, informatyka, badania i rozwój oraz zarządzanie,
gospodarka oparta na wiedzy,
wysoki poziom skolaryzacji społeczeństwa,
wysoki poziom alfabetyzmu funkcjonalnego w społeczeństwie,
postępujący proces decentralizacji społeczeństwa,
renesans społeczności lokalnej,
wykorzystywanie technik informatycznych do urozmaicania życia społecznego.
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Jednak proces tworzenia społeczeństwa informacyjnego nie jest ani łatwy, ani tani. Istnieją
różne przeszkody i niebezpieczeństwa, które mogą opóźnić lub wręcz uniemożliwić realizację
założeń, leżących u podstaw tworzenia gospodarki opartej na wiedzy. Mogą one leżeć zarówno
w mentalności ludzkiej, ludzkiej psychice, jak i mieć podstawy ekonomiczne, geograficzne lub też
być rezultatem pewnych zjawisk społecznych. W efekcie działania tych przeszkód może powstać
podział społeczeństwa na część mającą pełny lub też stosunkowo pełny dostęp do informacji
i czerpiącą z tego dostępu różnorakie korzyści oraz na część, która będzie poszkodowana ze względu
na brak dostępu do informacji lub bardzo trudny do niej dostęp. Zjawisko to jest określane jako
wykluczenie cyfrowe (ang: digital divide) i odnosi się do podziału społeczeństwa na osoby
z dostępem do sieci Internet i nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich
możliwości. Wykluczenie cyfrowe wynika z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który
doprowadził do poszerzania się różnic między klasą bogatą i średnią, które mogły sobie pozwolić
na ich zakup, a niższą lub w jakiś inny, niematerialny sposób ograniczoną, której nie stać
na swobodny dostęp do Internetu lub nie jest z różnych przyczyn w stanie korzystać z dobrodziejstw
światowej sieci informacyjnej. Obecnie można nawet mówić o nowym rodzaju stratyfikacji
społecznej, w której podział przebiega między podłączonymi i niepodłączonymi do sieci. Termin
wykluczenia cyfrowego nie sprowadza się tylko do braku możliwości dostępu do Internetu, oprócz
tego ważne są czynniki takie jak:
umiejętność posługiwania się Internetem,
jakość połączenia,

wymiar językowy (brak znajomości języka, w którym dane informacje występują).
Grupą społeczną szczególnie narażoną na efekt wykluczenia cyfrowego są osoby chore
i niepełnosprawne, gdyż w chwili obecnej ich możliwości korzystania z dobrodziejstw Internetu
i innych powszechnie dostępnych urządzeń ery społeczeństwa informacyjnego (telefon, fax) są
w znacznym stopniu ograniczone, a nie mają one ani środków finansowych, ani odpowiednich
możliwości technicznych, aby stan ten zmienić. Z drugiej strony, jest to też grupa, która, o ile
zapewni jej się wystarczające wsparcie ze strony Państwa lub organizacji społecznych, najwięcej
zyska na powszechnym dostępie do sieci i możliwościach, jakie niesie ze sobą Internet i nowoczesne
technologie.
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2.2. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego określone
w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej, Polski oraz regionu
2.2.1. i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia
Strategia Lizbońska przypisuje technikom informacyjnym i telekomunikacyjnym
kluczowe znaczenie jako motoru napędzającego wzrost gospodarczy, konkurencyjność
gospodarki i zatrudnienia. Sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych – ICT (ang.
Information and Communication Technologies) – jest postrzegany jako ważny obszar
działalności gospodarczej o dużym potencjale innowacyjności i konkurencyjności. Komunikat
Komisji Europejskiej „i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne do 2010 r.”, z dnia
1 czerwca 2005, nakreśla kierunki działań będących kontynuacją inicjatywy eEurope 2002
i Europe+2003 oraz eEurope 2005. Ustanawia on następujące priorytety rozwoju europejskiego
społeczeństwa informacyjnego:
ukończenie

budowy jednolitej

przestrzeni

informacyjnej,

wspierającej

otwarty

i konkurencyjny rynek wewnętrzny w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego
i mediów,
wzmocnienie innowacji i inwestycji w badaniach nad ICT zmierzające do tworzenia
nowych i lepszych miejsc pracy,
stworzenie integracyjnego europejskiego społeczeństwa informacyjnego, które przyczyni
się do wzrostu i powstania nowych miejsc pracy w sposób zgodny z zasadami
zrównoważonego rozwoju, z priorytetem położonym na podniesienie poziomu usług
publicznych i jakości życia.
Każdemu z tych obszarów przypisane zostały jasno określone cele i działania, które maja być
realizowane na szczeblu wspólnotowym. Propozycja ta wspiera otwartą i konkurencyjną
gospodarkę cyfrową i podkreśla rolę ICT jako czynnika wspierającego integrację społeczną oraz
podnoszącego jakość życia. Jako kluczowy element odnowionego partnerstwa lizbońskiego
na rzecz wzrostu i zatrudnienia, strategia i2010 będzie wspierać zintegrowane podejście
w unijnej polityce dotyczącej społeczeństwa informacyjnego.
W ramach ww. priorytetów ma powstać Zintegrowane społeczeństwo informacyjne
oferujące i korzystające z wysokiej jakości usług publicznych, co bezpośrednio przyczyni się
do poprawy jakości życia. Cele te Komisja Europejska będzie realizowała poprzez m. in.:
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wydawanie

wytycznych

na

rzecz

poszerzenia

geograficznego

zasięgu

usług

szerokopasmowych,
wspieranie usług publicznych opartych na ICT,
wspieranie wzorcowych inicjatyw ICT w obszarach największych wyzwań społecznych:
m.in. koncentrując się na potrzebach starzejącego się społeczeństwa, bezpiecznym
i czystym transporcie oraz różnorodności kulturowej [1].
W

podsumowaniu

Komunikatu

zdefiniowano

rolę

wszystkich

podmiotów

zainteresowanych wprowadzaniem nowej Strategii Lizbońskiej, kładąc główny nacisk
na partnerstwo na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Według zaleceń, jednostki samorządu
terytorialnego oraz partnerzy przemysłowi powinny prowadzić otwarty i konstruktywny dialog,
wspierając w ten sposób innowacyjne społeczeństwo oparte na wiedzy, zmierzać do zwiększenia
poziomu inwestycji w technologie i badania nad ICT oraz podejmować konstruktywne działania
w tych obszarach,

w których występują

krytyczne przeszkody utrudniające rozwój

informatyzacji gospodarki.

2.2.2. Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku
2020

Informatyzacja Polski do roku 2006 była realizowana w oparciu o następujące
dokumenty programowe:
Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
ePolska Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata
2001-2006
Narodowa Strategia Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu na lata 20042006
Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej ePolska na lata 2004-2006
Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej
Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji – eGovernment na lata 20052006
W roku 2005 został opracowany dokument Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji
Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa
informacyjnego do roku 2020 [2]. Stosownie do zaleceń Odnowionej Strategii Lizbońskiej,
wyznaczył on następujące priorytety informatyzacji:
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zapewnienie wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom infrastruktury dostępu do usług
drogą elektroniczną,
rozwój szerokiej i wartościowej oferty usług dostępnych w Internecie i cyfrowych
mediach audiowizualnych,
rozwój zasobów cyfrowych,
powszechna edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego.
Omawiany dokument strategiczny skupia się głównie na strategii informatyzacji na lata
2007-2013. Na ten okres przewidywany jest przełom związany z przejściem społeczeństwa
informacyjnego do fazy masowej implementacji nowych rozwiązań teleinformatycznych.
Dlatego też, niejako z konieczności, perspektywa roku 2020 zarysowana została dość ogólnie.
Cele procesu informatyzacji kraju w perspektywie roku 2013 zostały zdefiniowane
następująco:
zlikwidowanie zjawiska „wykluczenia cyfrowego” w zagrożonych grupach społecznych
i obszarach geograficznych – sprowadzenie do poziomu marginalnego,
wzrost penetracji wielokanałowego dostępu do szerokopasmowego Internetu do poziomu
ponad 90 % powierzchni kraju i co najmniej 75% populacji,
dalsze wzmocnienie infrastruktury teleinformatycznej nauki umożliwiające aktywne
uczestnictwo wszystkich jednostek naukowych w nowych formach aktywności jak
np. wirtualne organizacje naukowe,
stworzenie

wewnętrznej,

bezpiecznej

sieci

administracji

publicznej

(centralnej

i samorządowej) docierającej do wszystkich jednostek administracji w całym kraju,
stworzenie ogólnokrajowych, wielokanałowych zintegrowanych platform świadczenia
usług elektronicznych administracji wykorzystujących podpis cyfrowy i identyfikator
elektroniczny, w tym platform usług specjalizowanych (np. geograficznych e-Turystyka,
e-Transport),
wdrożenie

systemu

identyfikacji

obywatela

bazującego

na

wielofunkcyjnych

dokumentach osobistych, stworzenie warunków do uruchomienia systemów eDemokracja,
zapewnienie bezpiecznego i skutecznego dostępu on-line do wszystkich rejestrów
państwowych i systemów ewidencyjnych administracji publicznej,
zwiększenie dostępności do systemu usług elektronicznych w Polsce świadczonych
zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny do poziomu co najmniej 80 %
wszystkich usług , zaś w przypadku administracji do 100 % usług świadczonych on-line,
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osiągnięcie 95% wskaźnika dostępności i 90% wskaźnika nasycenia dla telewizji
cyfrowej,
zwiększenie dostępności polskich zasobów cyfrowych w wersji wielojęzycznej
w Internecie – minimum 80% zasobów dostępnych dodatkowo w przynajmniej jednym
języku oficjalnym UE (obok polskiego),
stworzenie warunków dla powszechności edukacji teleinformatycznej - wzrost liczby
użytkowników wykorzystujących Internet w celach szkoleniowych i edukacyjnych
do poziomu minimum 75 %,
wzrost liczby przedsiębiorstw wykorzystujących aplikacje eLearning w doskonaleniu
zawodowym własnych pracowników do ponad 90 %.
W chwili obecnej priorytety powyższe i odpowiadające im planowane działania
wymagają rewizji zarówno ze względów formalno-prawnych (pełne dostosowanie do dyrektyw
Unii Europejskiej), jak i merytorycznych (uwzględnienie zmian społecznych i technologicznych
zaistniałych w ostatnim okresie).
Polityka Rządu RP na nadchodzące lata ujęta została w dwóch kluczowych dokumentach:
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2013 [3] oraz Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia
2007- 2013 [4]. Ukierunkowują one strategiczne działania państwa, m.in. w zakresie
informatyzacji państwa i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Działania te uszczegółowiono
w czterech Programach Operacyjnych (PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura
i Środowisko, PO Kapitał Ludzki i PO Rozwój Polski Wschodniej) oraz 16 Regionalnych
Programach Operacyjnych .
Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 [5] określa priorytety i cele
informatyzacji

państwa

oraz

program

działań

w

zakresie

rozwoju

społeczeństwa

informacyjnego. Określa również zadania publiczne, w tym usługi priorytetowe na rzecz
obywateli i przedsiębiorstw. Dzięki tym działaniom powinno nastąpić podniesienie komfortu
życia obywateli, wyrównanie szans (w tym edukacyjnych), usunięcie barier udziału w życiu
publicznym,

zwiększenie

kreatywności

i przedsiębiorczości

poprzez

stymulowanie

merytorycznego wykorzystania informacji (np. do działalności biznesowej, edukacyjnej itp.),
poszerzenie rynku pracy, pełne wykorzystanie możliwości, jakie stwarzają nowoczesne
technologie

informacyjne

do

usprawnienia

funkcjonowania

i samorządowej, a także zwiększenie jawności działań państwa.
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administracji

państwowej

W ramach budowy społeczeństwa informacyjnego realizowane mają być następujące
zadania:
rozwijanie

oferty

e-usług

publicznych,

wykorzystujących

zawartość

rejestrów

publicznych,
rozbudowa, integracja i usprawnianie systemów informacyjnych organów państwa oraz
samorządów,
dbałość o poszerzanie dostępu do informacji cyfrowej poprzez działania prawne
i wspieranie rozwoju komercyjnych usług telekomunikacyjnych,
stymulację wdrażania technik informacyjnych w sektorze prywatnym, w tym rozwoju
rynku usług elektronicznych,
stymulację wzrostu zainteresowania informacją i upowszechnianie umiejętności jej
wykorzystania,
przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym i technologicznym, wynikającym z rozwoju
technik informacyjnych.
Zadania związane z rozbudową i integracją systemów informacyjnych oraz rejestrów
państwowych od strony merytorycznej mają pozostać w wyłącznej kompetencji administracji
publicznej,

co

będzie

wymagać

odpowiedniej

koordynacji

w

celu

zapewnienia

interoperacyjności systemów i rejestrów publicznych.
Podstawową rolę integrującą zasoby i systemy informatyczne administracji publicznej ma
pełnić platforma ePUAP [ 6]. Głównym celem zaprojektowania i wdrożenia tej platformy jest:
stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem
elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną
dla obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej,
zasadnicze

skrócenie

czasu

oraz

obniżenie

kosztów

udostępniania

zasobów

informacyjnych oraz funkcjonalności systemów dziedzinowych administracji publicznej
do interoperacyjnego wykorzystania w procesach realizacji zadań publicznych dla
wszystkich

jednostek

administracji

publicznej;

dotyczy to

udostępniania usług i zasobów tzw. rejestrów bazowych.
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przede

wszystkim

Rys. Rola elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w świadczeniu usług publicznych –
opracowanie Departament Informatyzacji MSWiA

W sensie organizacyjno-technicznym ePUAP to:
wspólna infrastruktura udostępnienia przez dowolne jednostki administracji publicznej
usług

publicznych

w

kanałach

elektronicznych

w

relacjach

z

obywatelami,

przedsiębiorcami i innymi jednostkami administracji publicznej,
mechanizmy koordynacji usług publicznych świadczonych przez kilka podmiotów
publicznych.
Usługi wspólne:
poprawa warunków funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa poprzez zmniejszanie
barier legislacyjnych, administracyjnych i organizacyjnych,
stymulowanie popytu na usługi świadczone w formie cyfrowej i inne zastosowania
technologii informacyjnych w gospodarce i w życiu społecznym (upowszechnianie
dostępu do Internetu szerokopasmowego, upowszechnianie umiejętności korzystania
z technologii informacyjnych, kształtowanie świadomości korzyści przynoszonych przez
nie w życiu gospodarczym i społecznym, wzrost bezpieczeństwa ICT),
zwiększanie podaży usług w formie cyfrowej (rozwój usług w formie cyfrowej
świadczonych przez podmioty publiczne, stymulowanie zastosowania technologii
cyfrowych przez przedsiębiorców w kontaktach między sobą i z klientami),
podniesienie transparentności działań administracji publicznej poprzez zapewnienie
łatwego dostępu do informacji publicznej oraz ułatwienie powtórnego wykorzystania
informacji sektora publicznego.
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Efektywna realizacja działań w zakresie informatyzacji, niezbędnych wobec powyższych
wyzwań, wymaga odpowiednich zmian prawnych. Ramy formalne i organizacyjne dla realizacji
programu informatyzacji państwa określa szereg aktów prawnych, których spis można znaleźć
w załączniku nr 3.

2.2.3. Strategie rozwoju miasta i regionu
W dokumencie „Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007-2020” [7] zaplanowano
wspomaganie

rozwoju

gospodarki

informacyjnej

i

zakresu

świadczonych

usług

informatycznych. Uznano za ważne poprawę dostępności sieci światłowodowych, szybkości
transferu oraz ceny świadczonych usług. Podobnie w dokumencie opracowanym przez Urząd
Marszałkowski

Województwa

Świętokrzyskiego

„Strategia

rozwoju

Województwa

Świętokrzyskiego do roku 2020” [8] uznano za konieczne rozbudowanie infrastruktury
technicznej na potrzeby społeczeństwa informacyjnego. Cele te doskonale korespondują
z przedłożoną Strategią informatyzacji miasta Kielce-kierunki rozwoju na lata 2007-2020.
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3. Zasoby informatyczne i poziom rozwoju informatyzacji i społeczeństwa
informacyjnego w Kielcach
3.1. Wprowadzenie
Ocena zasobów informatycznych miasta Kielce w odniesieniu do Urzędu Miasta
i jednostek mu podległych oraz ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego była
przeprowadzona w oparciu o dane statystyczne oraz materiał uzyskany w wyniku szeroko
zakrojonej ankietyzacji (szczegółowe dane załącznik nr 1).

Populacja
Według stanu na 1 października 2007 r. (dane z Modułu Ewidencji Ludności Urzędu
Miasta Kielce) miasto Kielce liczy 202.687 mieszkańców. Z danych dotyczących struktury
wiekowej wynika, że w wieku produkcyjnym jest 67% mieszkańców Kielc, przedprodukcyjnym
- 17%, a poprodukcyjnym - 15%. Liczba zatrudnionych: 66 000. Miesięczne średnie
wynagrodzenie 660 EUR. Stopa bezrobocia: 12%.

Struktura wiekowa ludności Kielc wg stanu na dzień 01 października 2007 r.
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Rys. Struktura wiekowa ludności Kielc wg stanu na dzień 01 października 2007 r.

Struktura podmiotów gospodarczych
W roku 2006 zarejestrowanych było 26891 podmiotów gospodarczych, z czego 661
w sektorze publicznym, a 26230 w sektorze prywatnym. Kielce to duży ośrodek edukacyjny
kształcący ponad 60 tysięcy studentów na

12 uczelniach wyższych różnego typu

o zróżnicowanym profilu. Dwie największe państwowe uczelnie - Akademia Świętokrzyska
i Politechnika Świętokrzyska, zatrudniają 85% wszystkich pracowników i kształcą około 60 %
studentów z badanych jednostek. Pozostałe uczelnie mają status niepaństwowych szkół
wyższych.
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Podmioty gospodarcze w latach 1997-2007
Wpisy do ewidencji działalności gospodarczej
Rok
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Nowe

Skreślenia

3428
2984
2628
4966
1930
1791
1752
2258
2012
1483

1347
1897
1759
4252
1388
1492
1730
1998
2553
2273

Razem
na koniec roku
21558
23639
24726
25595
26309
26851
27150
27172
27432
26891
26101

Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w latach 1997-2007
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Rys. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 1997-2007
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Stan infrastruktury teleinformatycznej w mieście w roku 2007
Sieć TPSA
Telekomunikacja Polska S.A. jest operatorem dominującym i świadczy usługi na terenie Miasta
w zakresie dostępu do Internetu głównie w technologii łączy kablowych, tj. DSL lub Neostrady
dla odbiorców indywidualnych. Ceny usług TPSA zależą od przepustowości. Na przykład dla
łączy asymetrycznych przy 1024 kb/s dla ściągania i 256 kb/s przy wysyłaniu opłata abonamentu
w usłudze Neostrada wynosi 66zł, dla usługi DSL wynosi 145zł. Sieć dostępowa TPSA dociera
praktycznie do większości mieszkań na terenie Kielc i aktualnie oferta TPSA wydaje się być
najlepsza. TPSA posiada rozbudowaną na terenie Kielc sieć światłowodową i może świadczyć
szerokopasmowe symetryczne usługi dostępu do sieci Internetu. Usługi te są przeznaczone
głownie dla dostawców Internetu, których TPSA postrzega jako swoich konkurentów
i w związku z tym ceny tych usług są stosunkowo wysokie.
Sieć KIELMAN
Miejska Sieć Komputerowa w Kielcach (KIELMAN), której właścicielem i operatorem jest
Politechnika Świętokrzyska, powstała w wyniku budowy akademickiej sieci krajowej PIONIER.
Sieć KIELMAN jest jednym z 22-ch węzłów tej ogólnopolskiej sieci optycznej. Obecnie
Miejska Sieć Komputerowa KIELMAN świadczy swoim klientom usługi: serwisu DNS dla
domeny kielce.pl, telekomunikacyjne- polegające na przyłączeniu sieci operatora Internetu,
hotelingu/kolokacji.
Sieć rozpoczęła działalność w 1996 roku i obejmuje swym zasięgiem znaczną część obszaru
Kielc, umożliwiając dostęp do Internetu instytucjom edukacyjnym, jednostkom administracji
samorządowej, służby zdrowia, firmom komercyjnym i lokalnym operatorom.
Stałe symetryczne łącze do Internetu - cennik (obowiązuje od 10 maja 2006): przepustowość
łączy: 2 Mb/s – cena 500 zł., 3 Mb/s – cena 700 zł, 4 Mb/s – cena 1000, 5 Mb/s – cena 1200 zł,.
10 Mb/s – cena 1900 zł. Sieć KIELMAN nie świadczy usług dla odbiorców indywidualnych.
W sieć światłowodową włączone są jednostki: Politechnika Świętokrzyska, Centrum
Laserowych Technologii Metali, Akademia Świętokrzyska - Wydział MatematycznoPrzyrodniczy, Węzeł Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej, Urząd Miasta, Akademia
Świętokrzyska - Wydział Humanistyczny, Akademia Świętokrzyska - Instytut Historii, Wyższe
Seminarium Duchowne Diecezji Kieleckiej, Akademia Świętokrzyska - Instytut Chemii, Zespół
Szkół Plastycznych, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2, Zespół Szkół Elektrycznych,
Oddział zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Instytut Kształcenia Medycznego AŚ,
Szpital Miejski Św. Aleksandra, ZEORK, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki i Starostwo
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Powiatowe Świętokrzyskie, Centrum Onkologii, Świętokrzyskie Centrum Kardiologii.
Dla jednostek akademickich sieć KIELMAN udostępnia Internet w standardzie 1Gb/s.
Sieć NETIA
Firma Netia świadczy usługi na terenie Miasta w zakresie dostępu do Internetu w technologii
łączy kablowych, których właścicielem jest głównie TPSA. Dostępne standardy to: DSL oraz
Neostrada. Ceny usług zależą od przepustowości i aktualnie są na poziomie cen stosowanych
przez TPSA.
Sieć Telekomunikacji Kolejowej

Telekomunikacja Kolejowa jest jednym z wiodących operatorów sieci szkieletowych w Polsce.
Telekomunikacja Kolejowa dysponuje własnymi łączami międzynarodowymi w relacjach
Warszawa - Berlin - Frankfurt n/Menem –Praga -Warszwa – oraz Warszawa – Kijów.
Telekomunikacja Kolejowa zarządza teletransmisyjną siecią dostępową SDH STM-4/STM1, 130
punktów dostępowych SDH STM1. W ograniczonym zakresie, ze względu na brak struktury
dostępowej na terenie miasta, TK świadczy usługi dostępu do Internetu dla przedsiębiorstw
i dostawców Internetu.
Sieć Energis
GTS Energis jest jednym z pionierów w dziedzinie rozwiązań dostępu do Internetu na polskim
rynku. Krajowa sieć szkieletowa GTS Energis została wykonana w strukturze pierścieniowej, co
oznacza, że wszystkie najważniejsze punkty sieci połączone są ze sobą co najmniej dwiema
drogami. W sieci krajowej GTS Energis realizuje zarówno transmisję w technologii SDH –
na bazie sieci światłowodowej wykorzystującej DWDM, jak i technologie: ATM, Frame Relay
i transmisję w oparciu o wirtualne kanały w sieci IP. GTS Energis w obszarze dostępowym
wykorzystuje cyfrowe radiolinie pracujące na dedykowanej dla Klienta częstotliwości w paśmie
23 lub 38 GHz i uzyskuje w ten sposób niezależność od istniejącej infrastruktury kablowej. GTS
Energis świadczy usługi dostępu do Internetu na terenie Kielc dla przedsiębiorstw i dostawców
Internetu. Nie świadczy usług dostępowych dla indywidualnych odbiorców.
Sieć telewizji kablowej VECTRA
Firma Vectra posiada sieci telewizji kablowej w kilku miastach Polski. Na terenie Kielc posiada
rozległą sieć światłowodową i dostępową. Vectra świadczy kompleksowe usługi dla odbiorców
indywidualnych, np. aktualnie w ofercie tej firmy są: Internet + telewizja + telefon za 89 zł
brutto. Aktualnie Vectra umożliwia dostęp do Internetu z szybkością od 256 kb/s do 2048 kb/s.
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Hyperion
Budowana przez Hyperion szybka sieć komputerowa umożliwia tworzenie usług wymagających
przesyłu dużej ilości danych. Na terenie Kielc działa w osiedlach, których nie obejmuje sieć
firmy Vectra.
Usługi Spółki obejmują przede wszystkim: dostęp do Internetu za pomocą własnej,
szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej oraz usługi hostingowe, m.in. utrzymywanie
stron WWW. Wszystkie pakiety w ramach oferty Hyperiona standardowo obejmują dostęp
z prędkością maksymalną do 100 Mb/s w lokalnej sieci HyperNet.
Aktualnie oferta Hyperiona umożliwia dostęp do Internetu z szybkością 320 kbit/s – 3 Mb/s.
Ceny usług są zbliżone do cen stosowanych przez firmę Vectra.

UPC
Aktualnie oferta UPC umożliwia dostęp do Internetu z szybkością 520 kb/s – 12 Mb/s. Oferta
jest dostępna dla kilku osiedli Miasta Kielce (głównie tam, gdzie istnieje już funkcjonująca sieć
telewizji kablowej UPC: Czarnów, Barwinek, Ślichowice, Podkarczówka, KSM).

Sieci radiowe
GTS

Do realizacji na terenie Kielc podstawowych usług dostępu do Internetu GTS Energis
wykorzystuje transmisję radiową na urządzeniach PocketVawe firmy APERTO. Daje ona
możliwość zestawienia stabilnego połączenia o przepływności do 2 Mbps na odległość 10 km
od naszych węzłów dostępowych. Technologia ta jest alternatywą dla wykorzystywanych do tej
pory powszechnie kabli miedzianych. Do bardziej zaawansowanych usług stosuje dedykowane
kanały cyfrowe dostarczane drogą radiową, kablową lub za pomocą światłowodów. Jako
podstawowe medium w tym zakresie wykorzystuje radiolinie firmy SAF. Za ich pomocą
zestawia połączenia do Internetu o przepływności do 8 Mb/s lub 4 cyfrowe kanały E1.

NASK
Sieć rozległa NASK-WAN to kilkadziesiąt węzłów rozlokowanych w miastach całej Polski.
Sieć jest budowana w oparciu o system punkt - wielopunkt z wykorzystaniem
koncesjonowanego pasma radiowego 3,6-3,8 GHz.
Obecnie korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem sieci bezprzewodowej NASK
w Kielcach, Końskich, Grzybowie koło Staszowa, Jędrzejowie i Ostrowcu Świętokrzyskim oraz
okolicach tych miejscowości. Sieć bezprzewodowa NASK pracuje w oparciu o technologię
ATM.
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Usługi telekomunikacyjne świadczone przez NASK drogą radiową to: szerokopasmowy dostęp
do Internetu, sieci korporacyjne (VPN), usługi telefonii stacjonarnej, łącza cyfrowe. Podstawową
udostępnianą przepływnością w sieci NASK jest standard 2Mb/s lub E1. Sieć NASK nie
świadczy usług dla odbiorców indywidualnych.

Lokalni operatorzy.
W Kielcach działa kilkunastu operatorów lokalnych ograniczających swoją działalność
do jednego lub dwóch osiedli. Rynek ten charakteryzuje duża zmienność, tj. w miejsce
upadających - powstają nowe firmy.

PLUS GSM.
iPlus sieci PLUS GSM to Internet w technologii HSDPA o prędkości do 3,6 Mb/s. Plus
rozpoczął także testy HSDPA z prędkością do 7,2 Mb/s i HSUPA z prędkością do 19 Mb/s.
Technologia ta jest dostępna obecnie testowo w centrum Gdyni. Według zapowiedzi Plus GSM
kolejne miasta będą w zasięgu HSDPA już wkrótce.

ERA GSM.
Blueconnect sieci ERA GSM działa w oparciu o technologie udostępniane przez sieć Era:
HSDPA/UMTS, EDGE/GPRS, WLAN. Zależnie od zasięgu sieci umożliwia dostęp
szerokopasmowy lub prędkości modemowe dostęp do 54 Mbit/s (w punktach HotSpot).
Podsumowanie
Według danych Internet World Status ze stycznia 2006 dostęp do Internetu na świecie posiadało
15,7% ludzkości, czyli ponad miliard osób. W Europie jest ok.290 mln internautów, co stanowi
35,9% populacji, zaś w Polsce ponad 8 mln (ok. 20% populacji) [9]. Interesujące może być
porównanie liczby internautów w wybranych miastach w Polsce (dane pochodzą z raportu
„Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Wschodniej – koncepcja projektu
w ramach Jaspers” DGJ W. Jastrzembski, W-wa 2006).
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Procentowy udział liczby internautów w wybranych miastach w Polsce
Ośrodek

Udział procentowy

Warszawa

20,3

Kraków

8,4

Wrocław

7,5

Poznań

6,8

Lublin

4,3

Olsztyn

2,7

Rzeszów

2,5

Białystok

1,8

Tarnów

1,1

Kielce

0,9

Radom

0,9

Koszalin

0,5

Jak widać Kielce, mimo że są ośrodkiem akademickim oraz pełnią istotne funkcje
biznesowo – gospodarcze nie plasują się w czołówce.
Z danych GUS za rok 2006 [10] wynika, że głównym powodem nieposiadania dostępu
do Internetu w 2006 był: brak potrzeby (u 43% gospodarstw domowych), w drugiej kolejnościkoszty sprzętu i dostępu (36 % i 36%), potem - brak umiejętności (19%). Bardziej optymistyczne
są dane dotyczące przedsiębiorstw: 93% przedsiębiorstw w Polsce wykorzystywało w swojej
działalności

komputery,

a

89%

miało

dostęp

do

Internetu.

Ze

stałych

połączeń

szerokopasmowych korzystało 46% przedsiębiorstw, przy czym najczęściej firmy informatyczne
(87%), przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością filmową, radiową i telewizyjną (81%)
i pośrednictwem finansowym (80%), a najrzadziej – firmy budowlane (40%), przetwórstwa
przemysłowego (42%) oraz hotelarsko – turystyczne (44%).
Wpływ komputeryzacji i dostępu do Internetu na konkurencyjność i innowacyjność firm
województwa świętokrzyskiego był badany w ramach projektu „Analiza strukturalna gospodarki
regionu świętokrzyskiego i jej wykorzystanie pod kątem podnoszenia konkurencyjności
i innowacyjności regionu”. [11] Z badań tych wynika, że świętokrzyskie firmy nie są jeszcze
gotowe do efektywnego funkcjonowania na polu e-gospodarki. Stopień wykorzystania
komputerów oraz stopień i cele wykorzystywania sieci Internet nie są zadowalające.
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3.2. Identyfikacja stanu bieżącego informatyzacji Urzędu Miasta
3.2.1.Informatyczna infrastruktura techniczna; sprzęt, rodzaje stosowanych aplikacji
użytkowych.
Sprzęt
Z danych Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta wynika, że na dzień 1 października
2007 r. Urząd Miasta dysponował następującym sprzętem informatycznym.
Zestawienie ilości sprzętu w Urzędzie Miasta
Serwery

Komputery

Drukarki

Skanery

18 sztuk

540 sztuk

282 sztuk

16 sztuk

Aplikacje:
a) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)
Informatyczna obsługa Urzędu Miasta Kielce opiera się głównie na Zintegrowanym Systemie
Informatycznym, który składa się z następujących modułów (podsystemów), przedstawionych
w poniższej tabeli:
Wykaz modułów (podsystemów) OTAGO
Nazwa modułu

L.P.
1.

ADMIN

-

Administrowanie

Obsługuje zadania

Wydział

Administrowanie systemem

ZOiIUM – Dział Informatyki

systemem OTAGO
2.

KOS Obsługa kartotek systemu

Kartoteki całego systemu

Wszystkie

3.

ELUD - Ewidencja ludności

Obsługa zameldowania

Spraw Obywatelskich

i wymeldowania ludności
4.

INSO

Informator

Systemu

OTAGO

Pobieranie danych ze

Moduł

dla

Najwyższego

wszystkich podsystemów i

Kierownictwa Urzędu

tworzenie analiz
6.

ST

-

Gospodarka

środkami

Obsługuje majątek Miasta

trwałymi
7.

PŁACE - Płace

Gospodarki Komunalnej
i Nieruchomości

Naliczanie wynagrodzeń

Księgowości Urzędu

pracowników Urzędu
8.

KADRY - Kadry

Wspomaga prowadzenie

Organizacyjny

spraw pracowniczych
9

GRU - Obsługa generalnego

Rejestr Umów

rejestru umów
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Wszystkie Wydziały

10.

WPBUD - Obsługa wpływów

Służy do rejestracji różnego

budżetowych

rodzaju wpływów

Budżetu Miasta

budżetowych miasta
PLBUD - Obsługa planowania

Aktualizacja Uchwały

budżetu

budżetowej

12.

EWPOJ- Ewidencja pojazdów

Dot. pojazdów powyżej 3,5 t.

Spraw Obywatelskich i Podatków

13.

EWZ - Naliczanie i windykacja

Podatek od psów

Podatków

Moduł wspomaga

Księgowości i Budżetu

11.

Budżetu Miasta

podatku od posiadania psów
14.

FKJB

Obsługa

finansowo-

księgowa jednostki budżetowej

księgowość jednostki
budżetowej

15.

FKORG - Obsługa finansowo-

Księgowość organu

Księgowości i Budżetu

Moduł obsługuje kasę

Księgowości i Budżetu

księgowa organu
16.

17.

18.

KASA

Obsługa

kasy

dochodowej i wydatkowej

dochodowo-wydatkową

NWPOJ - Naliczanie podatku od

Moduł obsługuje podatek od

środków transportu

środków transportu

OPGRU- Naliczanie opłat za

Moduł obsługuje opłatę

wieczyste użytkowanie gruntów

za wieczyste użytkowanie

Podatków i Księgowości
Podatków i Księgowości

gruntów
19.

PNIER - Naliczanie podatku od

Moduł obsługuje naliczanie

nieruchomości i leśnego

podatku od nieruchomości i

Podatków i Księgowości

leśnego
20.

21.

POGOS - Ewidencja działalności

Moduł obsługuje ewidencje

Spraw Obywatelskich, Podatków,

gospodarczej

działalności gospodarczej

Księgowości

podatku

Moduł obsługuje naliczanie

Podatków i Księgowości

i

podatku rolnego, leśnego i od

PROL
rolnego,

22.

23.

24.

-

Naliczanie
leśnego

od

nieruchomości

nieruchomości

STP - Obsługa stypendiów i

Moduł obsługuje stypendia

zapomóg szkolnych

zapomóg szkolnych

WNIER - Windykacja podatku

Moduł obsługuje windykacje

od nieruchomości

podatku od nieruchomości

WOGRU - Windykacja opłat za

Moduł obsługuje windykacje

Gospodarki Nieruchomości,

wieczyste użytkowanie gruntów

opłat za wieczyste

Podatków i Księgowości

Budżetu, Podatków i Księgowości
Podatków i Księgowości

użytkowanie gruntów
25.

WPOJ - Windykacja podatku od

Moduł obsługuje windykacje

środków transportu

podatku od środków

Podatków i Księgowości

transportu
26.

WROL

Windykacja

rolnego,

leśnego

nieruchomości

podatku

Moduł obsługuje windykacje

i

podatku rolnego, leśnego i od

od

nieruchomości
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Podatków i Księgowości

27.

WYBUD

Obsługa

budżetowych

wydatków

Moduł obsługuje wszystkie

Wszystkie Wydziały i Jednostki

wydatki zapisane w uchwale

budżetowe

budżetowej
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane z UM.

b) Inne systemy
Oprócz opisanego wyżej systemu, Urząd Miasta realizuje zadania na rzecz mieszkańców
w oparciu o inne aplikacje, które wymieniamy poniżej.
Zestawienie programów komputerowych Urzędu Miasta, które nie wchodzą w skład ZSI
Nazwa aplikacji

Obsługuje zadania w Wydziale UM

Krótki opis zadania

USC

Urząd Stanu Cywilnego

Sprawy USC

Vega

Wydział Gospodarki

Opis ewidencji gruntów

Nieruchomościami i Geodezji

i budynków

Wydział Gospodarki

Mapa numeryczna

Nieruchomościami i Geodezji

i wizualizacja

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydawanie koncesji na

GEO-INFO

Koncesja

sprzedaż/podawanie alkoholu
TAX

Wydział Podatków

Egzekucja należności

Pojazd

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja pojazdów

Kierowca

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja praw jazdy

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane z ZOiIUM

Programy wspomagają realizację następujących zadań:
1) USC - Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg
stanu cywilnego.
2) Vega - Zmiany w ewidencji gruntów i budynków. Wypisy z ewidencji gruntów.
3) GEO-INFO - Zmiany w ewidencji gruntów i budynków. Wyrysy z ewidencji gruntów.
4) Koncesja - Ewidencja punktów sprzedaży alkoholu. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż
i podawanie alkoholu. Ewidencja opłat za wydanie zezwolenia.
5) TAX - Prowadzenie egzekucji należności.
6) Pojazd - Rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów, wydanie wtórnika lub wymiana tablic
rejestracyjnych, wydanie wtórnika lub wymiana dowodu rejestracyjnego.
7) Kierowca - Wydawanie i ewidencja praw jazdy.
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Obsługa wpływów budżetowych – WPBUD jest podstawowym podsystemem i częścią
zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem Wspiera wykonywanie takich
operacji jak: wpływy z opłaty targowej, z mandatów, z podatku od psa, opłaty skarbowej, najmu
i dzierżawy składników mienia komunalnego, ze sprzedaży i dzierżawy składników majątku
państwa oraz z innych wpływów własnych urzędu. Podsystem WPBUD współdziała z innymi
aplikacjami systemu RATUSZ w zakresie przesyłania oraz pobierania danych. Należy do nich:
PLBUD – z planu budżetu gminy pobierane są zadania, z bieżącej uchwały budżetowej;
FKJB – aplikacja obsługi wpływów budżetowych powiązana jest z FKJB,
GRU – aplikacja obsługi wpływów budżetowych powiązana jest z generalnym rejestrem umów
w zakresie:
• pobierania danych z umów dochodowych, na podstawie których wystawiane są faktury.
Faktura rejestrowana jest w podsystemie WYBUD. Umowy tworzą także przypisy planowe
na kartach kontowych w WIND;
• przekazywania informacji zwrotnej o wystawionych dokumentach księgowych powiązanych
z wybraną umową.
Cały proces realizacji budżetu, na każdym etapie, jest nieustannie kontrolowany przez
podsystem PLBUD (Planowanie Budżetu). Przedstawione poniżej schemat obrazuje powiązania
oraz współpracy poszczególnych modułów, a każdy podsystem dotyczy osobnej sfery pracy
Urzędu.
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Rys. Moduły obsługi budżetu Urzędu Miasta Kielce – pierwszy filar w ZSI

I- FILAR SYSTEMU
ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZY WSPOMAGAJĄCY
ZARZĄDZANIE MIASTEM „SYSTEM OTAGO”
MONITOR SYSTEMU
INSO

SFERA BUDŻETOWA
PLBUD

PPDP

PLAN

WPBUD

GRU

WYBUD
HOMEBANKING

LIKWIDATURA

PLANOWANIE
PODATKI
OPŁATY

REALIZACJA

KADR
Y

FKORG

PŁACE

WINDYKACJE

SOE
ST

KONTROLA
WPŁATY MASOWE

FKJB

GM

MONITORING

SWR

KASA
SYSTEMY
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
EWIDENCYJNE

DOCZ
STP

9/2/2007

7

Źródło: Schemat firmy OTAGO - dostawcy oprogramowania do UM.

3.2.2. Witryna Internetowa Urzędu Miasta oraz zakres świadczonych usług publicznych
on-line
Witryna www.bip.kielce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Miasta Kielce www.bip.kielce.pl. jest redagowany przez
zespół składający się z pracowników poszczególnych wydziałów i komórek równorzędnych
Urzędu Miasta Kielce oraz pracowników jednostek organizacyjnych Miasta. Informacje
publikowane na stronie można podzielić na trzy typy:
a) ogólne;
b) dla obywateli;
c) dla podmiotów gospodarczych..
Na stronie Internetowej znajdują się m.in.: informacje dotyczące Uchwał Rady Miejskiej,
Rejestry, Zarządzenia Prezydenta Miasta, informacje o przepisach podatkowych i opłatach
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lokalnych. Mieszkańcy Miasta mogą prowadzić korespondencję z pracownikami Urzędu
za pomocą poczty elektronicznej. Praktycznie wszyscy pracownicy Urzędu mają własne konta,
istnieje też ogólnie dostępna skrzynka z adresem e-mail: bip@um.kielce.pl.
Usługi świadczone za pośrednictwem sieci Internet
Urząd Miasta za pośrednictwem Internetu przyjmuje wszelką korespondencję, utrzymuje drogą
elektroniczną stały kontakt z mieszkańcami Miasta. Prowadzi wymianę dokumentów
z administracją Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z innymi administracjami,
prowadzone są elektroniczne zakupy (aukcje i licytacje elektroniczne). W Urzędzie Miasta
dwunastu pracowników najwyższego kierownictwa posiada kwalifikowany elektroniczny
podpis, prowadzona jest wymiana dokumentów z Izbą Obrachunkową, Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych, prowadzone są płatności za pośrednictwem Internetu. Urząd Miasta niebawem
będzie wdrażał Elektroniczny Obieg Dokumentów i utworzona zostanie Platforma Usług
Publicznych, na której, będzie można załatwiać większość spraw za pośrednictwem
elektronicznych formularzy.
W poniższej tabeli zestawiono rodzaj usług świadczonych przez poszczególne jednostki Urzędu
Miasta na rzecz obywateli. Na stronie internetowej Urzędu Miasta znajduje się 237 formularzy
wymaganych przy załatwianiu poszczególnych spraw w Urzędzie Miasta.
Spis kart mieszkańca z formularzami oraz z instrukcja wypełnienia
URZĄD STANU
CYWILNEGO
MAŁŻEŃSTWA
BUDOWNICTWO

DOWODY
OSOBISTE
DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA
EWIDENCJA
LUDNOŚCI

Odtworzenie, sprostowanie, uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego, skrócenie ustawowego
terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego oraz wpisanie zagranicznych aktów do
polskich ksiąg stanu cywilnego. Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.
Zmiana lub ustalenie pisowni imion i nazwisk. Urodzenia - rejestracja. Zgony - rejestracja .
Zgony - sprowadzanie zwłok z zagranicy.
Małżeństwo cywilne
Małżeństwo konkordatowe
Przeniesienie pozwolenia na budowę. Rejestracja dziennika budowy. Ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Ustalenie warunków zabudowy. Zaświadczenie o samodzielności
lokali. Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę: budowy obiektów
budowlanych (w tym przyłączy), rozbiórki, robót budowlanych. Zmiana decyzji o pozwoleniu
na budowę. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Wydawanie wypisów,
wyrysów, zaświadczeń z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Wydanie dowodu osobistego.
Licencja na transport drogowy osób i rzeczy i jej wygaśnięcie.
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz jego zmiana .
Wydanie zezwolenia ma działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego (dla obiektów
już istniejących).
Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej.
Zezwolenie na sprzedaż, wyprzedaż alkoholu oraz cofnięcie zezwolenia
Zameldowanie i wymeldowanie.
Ewidencja ludności.
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GEODEZJA

GOSPODARKA
ODPADAMI
GOSPODARKA
WODNA
IMPREZY
KARTY
PARKINGOWE
KOMUNIKACJA
POJAZDY

MIESZKALNICTWO

NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA
ŚRODOWISKA
OPŁATY
OŚWIATA

PLANOWANIE
PRZESTRZENNE
PODATKI

Numer porządkowy nieruchomości. Udostępnienie danych dla rzeczoznawców. Podział
nieruchomości. Decyzja zatwierdzająca podział. Uzgadnianie usytuowania projektowanych
sieci . Wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów. Wypisy i wyrysy. Zgłoszenie
zmian. Udostępnienie danych osobowych z operatu ewidencji. Zasób geodezyjny
i kartograficzny. Koncesja na poszukiwanie złoża, wydobywanie kopalin. Opiniowanie planu
ruchów zakładów górniczych. Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska.. Wydawanie decyzji dotyczącej
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych. Wydawanie decyzji dotyczących gospodarki odpadami.
Karta wędkarska - wydawanie. Pozwolenia wodnoprawne. Przywrócenie stosunków wodnych
do stanu poprzedniego. Rejestracja łodzi i pontonu do połowu ryb. Zatwierdzanie ugody dot.
zmiany stosunków wodnych pomiędzy właścicielami
Wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej na terenie Miasta Kielce
Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się
opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych
Czasowe wyrejestrowane pojazdu. Przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami po
ustaniu przyczyn zatrzymania. Rejestracja, wyrejestrowywanie pojazdów oraz inne sprawy
związane z pojazdami. Sprawdzenie kwalifikacji kierowcy - 24 punkty karne. Stacje kontroli
pojazdów. Wydanie uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
Wydanie prawa jazdy. Zezwolenie na szkolenie kandydatów na instruktorów. Zezwolenie na
szkolenie kandydatów na kierowców. Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne.
Eksmisja z mieszkania. Kaucje mieszkaniowe. Mieszkania komunalne/socjalne i przedłużanie
umów najmu lokalu socjalnego
Mieszkania zakładowe przekazane Gminie. Regulacja tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
mieszkalnego. Zamiana mieszkań. Spłata długu hipotecznego z tytułu wykonanych przez
Miasto Kielce remontów.
Czasowe zajęcie terenu w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej poza pasem
drogowym. Dzierżawa i najem nieruchomości. Nabywanie nieruchomości. Oddanie
nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd.
Pierwokup nieruchomości gruntowej. Procedury w zakresie aktualizacji opłat rocznych
z tytułu użytkowania wieczystego. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu
w prawo własności. Przesunięcie terminu płatności bieżącej opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego gruntów gminnych. Sprzedaż lokali mieszkalnych Skarbu Państwa.
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kielce na rzecz ich najemców.
Sprzedaż lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym. Udzielanie bonifikaty od opłaty
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Uwłaszczenie osób prawnych. Wypłata
odszkodowań za działki wydzielone pod drogi gminne. Zbycie nieruchomości. Zwroty
nieruchomości
Decyzje ustalające rodzaje i ilość substancji zanieczyszczających dopuszczonych do
wprowadzenia do powietrza. Decyzje środowiskowe. Postępowanie w sprawach wykonywania
zadań gospodarczych w lesie. Rejestr zwierząt lub roślin egzotycznych. Zezwolenie na
usunięcie drzew, krzewów
Windykacja należności budżetowych o charakterze cywilno-prawnym. Zwrot nadpłaty z tytułu
należności budżetowych do klienta.
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych. Udzielanie i cofanie zezwolenia na założenie
szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną. Wydanie aktu awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego. Wydawanie decyzji w sprawie przyznania
pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych zamieszkałych
na terenie Miasta Kielce. Wydawanie skierowań do specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych.
Protesty i zarzuty do projektu planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana planu
zagospodarowania przestrzennego.
Interpretacje na żądanie podatnika o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich
indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie lub kontrola podatkowa.
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Podatek od posiadania psów. Podatek od środków
transportowych
Umorzenie zaległości podatkowych ,odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, odroczenie
terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na
raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Zaświadczenia z ewidencji i
rejestrów podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz od środków transportowych.
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PSY
ROLNICTWO
STOWARZYSZENIA
STYPENDIA
SZKOLNE
ZBIÓRKI
WOJSKO
ZGROMADZENIA
SKARGI I WNIOSKI

3.3.

Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. Zwrot podatku
akcyzowego dla rolników
Rejestracja psa. Wydanie ponownego identyfikatora dla psa. Wydawanie decyzji na posiadanie
psa rasy uznawanej za agresywną. Wyrejestrowanie psa. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie
chartów rasowych lub ich mieszańców
Przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia. Wydawanie zaświadczeń o pracy w rolnictwie
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
Organizacja Otwartego Konkursu Ofert. Rejestracja stowarzyszeń.
Wydanie decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta Kielce
Zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej
Nałożenie świadczeń osobistych i/lub rzeczowych. Pobór do wojskowej służby czynnej
i rezerwy
Zgromadzenia na terenie Miasta
Składanie skarg i wniosków przez mieszkańców oraz podmioty prawne

Identyfikacja

stanu

informatyzacji

jednostek

budżetowych,

zakładów

budżetowych oraz jednostek edukacji
Urząd Miasta w ramach przygotowań do absorpcji funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej przeznaczonych na budowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
przeprowadził w maju 2007 roku badania ankietowe obejmujące 139 jednostek, które docelowo
mają być połączone siecią światłowodową. Badanie sondażowe przeprowadzono za pomocą
dwóch wersji ankiet. Jednej dla placówek oświatowych, a drugiej - do pozostałych jednostek.
Do Urzędu Miasta wróciło niemal 100% wypełnionych ankiet. Wybrane zestawienia
danych szczegółowych uzyskanych w badaniu przedstawiono w załączniku nr 1.
Z danych ankietowych wynika że:
wśród jednostek i zakładów budżetowych łącznie 579 komputerów posiada dostęp
do Internetu, tylko Urząd Miasta posiada symetryczne łącze szerokopasmowe, 80%
zakładów posiada łącza asymetryczne (tj. uniemożliwiające świadczenie jakichkolwiek
usług w Internecie). Przypuszczalnie ze względu na niską jakość łączy większość
pracowników tych instytucji nie interesuje się podstawowymi usługami Internetowymi.
Wyjątkiem jest Urząd Miasta, który wydaje się być w pełni przygotowany
do świadczenia usług e-PUAP, ani jedna jednostka nie wykorzystuje telefonii IP;
w instytucjach edukacyjnych zarejestrowano 2153 komputerów z dostępem do Internetu,
ani jedna instytucja nie posiada symetrycznego łącza szerokopasmowego, średnia
przepływność na jeden komputer to około 30kbps, ani jedna instytucja nie wykorzystuje
telefonii IP, znaczna część pracowników tych instytucji ma dostęp do powszechnych
usług Internetowych,
w 10-ciu jednostkach z obszaru kultura zarejestrowano łącznie 117 komputerów
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z dostępem do Internetu, ani jedna instytucja nie posiada symetrycznego łącza
szerokopasmowego, średnia przepływność na jeden komputer to 100kbps, ani jedna
instytucja nie wykorzystuje telefonii IP, znaczna część pracowników tych instytucji
wykorzystuje powszechne usługi Internetu,
w komendach policji zarejestrowano łącznie 200 komputerów z dostępem do Internetu,
posiadają symetryczne łącze do Internetu , średnia przepływność na jeden komputer
to 40kbps, nie jest wykorzystywana telefonii IP, znaczna część pracowników tych
instytucji wykorzystuje powszechne usługi Internetu,
w Urzędzie Wojewódzkim zarejestrowano łącznie 450 komputerów z dostępem
do Internetu, Urząd posiada symetryczne łącze do Internetu , średnia przepływność
na jeden komputer to 4,5kbps, nie jest wykorzystywana telefonii IP, znaczna część
pracowników tych instytucji wykorzystuje powszechne usługi Internetu
W podsumowaniu można stwierdzić, że jedynie Urząd Miejski posiada odpowiednie
do aktualnych wymagań i warunków dla świadczenia Internecie usług e-PUAP łącze
do Internetu oraz dość dobrze przygotowane zespoły Informatyków do realizacji zadań
wynikających ze strategii lizbońskiej.

3.4. Analiza SWOT dotycząca stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz
informatyzacji miasta Kielce w roku 2007
Mocne strony
największe centrum naukowo-techniczne w regionie;
wysoki poziom kształcenia kadr ICT na poziomie wyższym oraz dostępność
specjalistów;
istnienie sieci KIELMAN;
duży procentowy udział młodzieży studiującej;
miejski portal Internetowy;
znaczna liczba instytucji publicznych posiada serwisy Internetowe z elementami
usługowymi;
intensywne wykorzystanie Internetu przez młodzież;
stosunkowe dobre wyposażenie Urzędu Miasta w sprzęt teleinformatyczny (komputery);
jednolitość sprzętu i oprogramowania;
zaawansowany proces informatyzacji Urzędu Miasta;
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istnienie kilku lokalnych operatorów sieci szerokopasmowej;
innowacyjność i pomysłowość grup zaangażowanych w rozwój społeczeństwa
informacyjnego;
znaczny lokalny potencjał MSP w dziedzinie ICT .
Słabe strony
opóźnienia miasta w zakresie stopnia rozwoju systemów teleinformatycznych na tle
innych miast w Polsce;
słaby rozwój e-usług na wszystkich stopniach zaawansowania;
niewystarczający stopień komputeryzacji gospodarstw domowych;
brak szerokopasmowego dostępu do Internetu w ponad 80% gospodarstw
domowych;
duża liczba jednostek publicznych, nie posiadających szerokopasmowego Internetu;
brak wystarczającej ilości publicznych punktów dostępu do Internetu;
brak powszechnej umiejętności obywateli w zakresie obsługi komputera;
niewystarczające przygotowanie informatyczne urzędników samorządowych w zakresie
ICT;
niewystarczająca obecność małych i średnich przedsiębiorców w Internecie;
brak komunikacji grup mieszkańców z wykorzystaniem Internetu poprzez portale;
stosunkowo mała liczba komputerów w szkołach podstawowych i średnich;
brak szerokiego wykorzystania materiałów elektronicznych w edukacji;
niedostateczne wykorzystanie możliwości usług Internetowych przez jednostki
edukacyjne;
słabo rozwinięta usługi on-line w administracji;
wysoki odsetek społeczeństwa nie jest zainteresowany korzystaniem z Internetu;
relatywnie wysokie ceny usług telekomunikacyjnych;
relatywnie wysokie w stosunku do zarobków ceny sprzętu informatycznego.

Szanse
duży potencjał demograficzny, zawodowy i edukacyjny regionu w obszarze
nowoczesnych kadr gospodarki;
rosnące zapotrzebowanie na usługi on-line i serwisy informacyjne;
rozwój inicjatyw e-Government na poziomie administracji centralnej;
możliwość międzynarodowej i krajowej współpracy i wykorzystania tzw. „dobrych
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praktyk” innych miast;
dynamiczny rozwój szkolnictwa wyższego i zawodowego;
znaczny

potencjał

edukacyjnych

ukierunkowany

na

kształcenie

wysoko

wykwalifikowanych kadr informatycznych;
możliwość uzyskania wsparcia unijnego na inwestycje związane z informatyzacją;
możliwość podniesienia podstawowych umiejętności mieszkańców w zakresie ICT przez
szkolenia w ramach programów finansowanych ze środków unijnych;
doświadczenia pracy za granicą budzące wśród mieszkańców potrzebę nauki języków,
kształcenia i komunikacji elektronicznej.

Zagrożenia
zmieniające się prawo, niekonsekwencje w systemie prawa utrudniające wdrażanie eusług;
wzrost zagrożeń społecznych i obaw przed utratą prywatności;
brak środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w przypadku realizacji
wysokonakładowych projektów z zakresu społeczeństwa informatycznego;
brak ujednolicenia stosowanych standardów teleinformatycznych dla projektów
eGovernment;
opóźnienia w realizacji projektów informatycznych administracji centralnej i niepewność
odnośnie jej planów;
stosunkowo niski udział w strukturze gospodarki regionu przemysłu zaawansowanych
technologii informatycznych;
stosunkowo niska liczba firm z kapitałem zagranicznym;
dysproporcje przestrzenne w dostępie do infrastruktury informatycznej w mieście;
brak środków w instytucjach publicznych na inwestycje w nowoczesne oprogramowanie
wysokiej jakości.

32

4. Wizja informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego miasta
Kielce na lata 2007-2020
4.1. Wprowadzenie
Przedstawiona w niniejszym opracowaniu strategia dotyczy kierunków rozwoju
informatyzacji miasta Kielce, dzięki którym możliwe będzie realizowanie koncepcji budowy
społeczeństwa informacyjnego w mieście. Dalekosiężnym celem strategii jest usprawnienie,
poszerzenie i zwiększenie dostępności usług świadczonych przez publiczne jednostki
organizacyjne miasta zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorstwom. Pośrednim celem jest
usprawnienie współpracy publicznych jednostek organizacyjnych miasta.
Ważnym wyznacznikiem rozwoju miasta w dobie gospodarki informacyjnej jest zakres
świadczonych usług informatycznych. Istotna jest przy tym dostępność sieci światłowodowych,
szybkość transferu oraz cena świadczonych usług, dzięki którym możliwa jest realizacja spraw
urzędowych przez Internet.
Ogólne cele informatyzacji:
zwiększenie dostępności infrastruktury teleinformatycznej;
stymulowanie treści i usług dostępnych on-line;
zwiększenie poziomu wiedzy i aktywności mieszkańców w zakresie korzystania
z technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.
Chcąc

zapewnić

odpowiednie

wsparcie

procesów

budowy

społeczeństwa

informacyjnego, miasto Kielce buduje rozległą szerokopasmową sieć dostępową i planuje
podłączenie do niej nie tylko instytucji miejskich i państwowych, ale również i mieszkań osób
fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem lokali zajmowanych przez osoby chore
i niepełnosprawne. Dzięki temu, stanie otworem przed tą grupą mieszkańców możliwość
korzystania z różnorodnych udogodnień, które ułatwią, a czasem będą jedynym sposobem
na powrót „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców. Do takich udogodnień i usług, skierowanych
do osób chorych i niepełnosprawnych a dostarczanych przez Internet, należy zaliczyć miedzy
innymi nauczanie na odległość i telepracę.
Zastosowanie nowych narzędzi informatycznych w administracji samorządowej Miasta
Kielce powinno mieć istotny wpływ na ukształtowanie się nowych relacji pomiędzy
administracją, a obywatelami, podmiotami gospodarczymi oraz inną administracją publiczną.
W szkolnictwie możliwe będzie zrewolucjonizowanie sposobu kształcenia poprzez stosowanie
nowoczesnych

narzędzi

nauczania.

W

gospodarce

konkurencyjności oraz wzrost ilości miejsc pracy.
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pojawić

się

powinien

wzrost

W życiu codziennym nastąpi poprawa jakości życia.
Budowa infrastruktury szerokopasmowej – podobnie jak sieci transportowych – staje się
jednym z warunków szybkiego rozwoju. Bez infrastruktury szerokopasmowej nie ma mowy
o rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a dane statystyczne wskazują na znaczne zacofanie
Polski w tym zakresie.
4.2. Prognoza rozwoju usług teleinformatycznych społeczeństwa informacyjnego
Szybki rozwój sprzętu komputerowego i możliwości sieci szkieletowych wyznacza ciągle
nowe obszary, w które wkracza teleinformatyka. Dlatego definicja, co to jest szerokopasmowy
dostęp do Internetu ulega zmianie w kierunku zwiększania dolnej granicy pasma.
Aktualnie definicja szerokopasmowego dostępu do sieci wyznaczana jest przez
możliwość świadczenia usługi typu „triple-play”, tj. dla jednoczesnego przesyłania danych,
głosu (telefonii IP) i video ( telewizji).

Rys. Rodzaje transmisji poprzez IP wg raportu Jasper [9]

Szerokopasmowy dostęp do sieci jest usługą transmisyjną, która umożliwia
jednoczesna realizacje usług przesyłania danych, głosu i obrazu w czasie rzeczywistym.
Kierunek zmian na rynku usług dostępowych do sieci Internet został wyznaczony
upowszechnieniem protokołu IP jako uniwersalnej warstwy transportowej dla strumieni danych
cyfrowych reprezentujących różne typy usług. Główną barierą ograniczającą możliwość
świadczenia usług „triple-play” są ograniczenia techniczne szybkości transmisji na łączu
abonenckim. Aby zapewnić możliwość świadczenia trzech typów usług na terenie miasta Kielce,
sieci miejskie powinny migrować od sieci typu PSTN do sieci o własnościach sieci
komputerowych. Sieci komputerowe charakteryzuje szybkości transmisji od 10 Mbps w górę.
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Przewidywane upowszechnianie się telewizji cyfrowej o wysokiej rozdzielczości (HDTV)
przesuwać będzie dolną granicę przepływności dostępu szerokopasmowego w górę – dla
aktualnych standardów HDTV niezbędne jest łącze 16Mbit/s. Dostęp do takiego właśnie pasma
powinien otrzymać końcowy użytkownik sieci. Oznacza to, że miejskie sieci szkieletowe
wykorzystywać będą technologie gigaethernet (1Gigabit Ethernet/10Gigabit Ethernet/40Gigabit
Ethernet) ze światłowodem w warstwie fizycznej.
Jeśli za wskaźnik odniesienia do poziomu UE przyjąć indeks penetracji rynku
szerokopasmowego (procent ludności korzystających z usług szerokopasmowych do ogółu
ludności) to wg danych KE [12] średnio w UE w 2006 roku 15,7% ludności korzystało
z Internetu szerokopasmowego (w 2005 roku było 11%), a w Polsce wskaźnik ten wynosi tylko
4,5% i Polska znajduje się na 3. od końca miejscu w wśród krajów europejskich - region
świętokrzyski nie należy zaś do czołówki w Polsce. Skokowa zmiana tej sytuacji wymaga
specjalnej interwencji ze strony władz rządowych i samorządowych np. ze środków funduszy
strukturalnych.

4.3.Ogólne cele informatyzacji
Jednymi z głównych obszarów działań aktualnej strategii lizbońskiej są działania
w obszarze innowacyjności i przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy, w tym
w szczególności rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Ze względu na fakt, że środki strukturalne Unii Europejskiej powinny być
w odpowiednim procencie przeznaczane na realizację w Polsce celów strategii lizbońskiej, to
głównymi celami w obszarze informatyzacji powinien być rozwój w Kielcach społeczeństwa
informacyjnego realizowany poprzez stymulowanie:
liberalizacji i integracji rynków w sektorze telekomunikacji;
rozwoju powszechnego użytkowania Internetu szerokopasmowego;
rozwoju usług on-line.
4.3.1. Zwiększenie dostępności infrastruktury teleinformatycznej
Z analizy rynku usług teleinformatycznych na terenie Kielc wynika, że istnieje dość duża
konkurencja na ryku usług teleinformatycznych, ale w najbliższej przyszłości oferty te nie
powinny być uznawane za ofertę usług szerokopasmowych. Rynek będzie rozwijać się sam, ale
na pewno nie w takim tempie, by dystans do innych krajów europejskich nie powiększał się.
Zwiększenie dostępności infrastruktury teleinformatycznej miasta uzasadnia budowę miejskiej
infrastruktury

telekomunikacyjnej,

tj.

światłowodowej

następujących założeniach:
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sieci

komputerowej

przy

sieć powinna być otwarta dla wszystkich operatorów;
rurociągi kablowe powinny być budowane z nadmiarem tak, aby mogły służyć innym
operatorom publicznym;
sieć nie powinna ingerować w rynek bezpośrednio, a jedynie zwiększać konkurencję
(liberalizacja rynku ) wśród operatorów;
powinna obejmować wszystkie istotne lokalizacje instytucji podległych urzędowi miasta
oraz inne jednostki publicznej;
powinna obejmować węzły możliwie największej liczby operatorów lokalnych;
technologia transmisyjna powinna umożliwiać separacje strumieni danych (logiczna lub
fizyczna) tak, by zapewnić wysoką jakość transmisji bez względu na aktywność innych
przepływów (Ethernet +MPLS);
powinna mieć cechy sieci elastycznej w aspekcie geograficznym, tj. umożliwiać łatwą
rozbudowę o nowe podłączenia;
sieć nie powinna być wrażliwa na sytuacje awaryjne, tj. łącza powinny być dublowane.
4.3.2.Rozwój usług i treści dostępnych on-line
Celem rozwoju usług i treści dostępnych on-line, w tym usług transakcyjnych powinno
być budowanie sprawnego, efektywnego i cieszącego się zaufaniem mieszkańców Urzędu
Miasta.
W praktyce rozwój usług świadczonych za pośrednictwem kanałów elektronicznych
powinien spowodować:
wzrost jakości obsługi klienta,
wzrost skuteczności i jakości działania Urzędu Miasta,
polepszenie wizerunku Urzędu Miasta (przyjazny Urząd),
zwiększenie transparentności Urzędu Miasta,
zwiększenie efektywności zarządzanie i działania Urzędu Miasta,
lepszą komunikację z jednostki podległymi,
zmniejszenie kosztów funkcjonowania urzędu oraz jednostek miejskich,
lepszą ocenę danego obszaru jako miejsca zamieszkania,
przekształcenie Kielc w miasto nowoczesne przyjazne dla mieszkańców i atrakcyjne
dla inwestorów.
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Listę usług publicznych rekomendowanych przez UE do jak najpilniejszego wdrożenia
można podzielić na dwie grupy usług. Pierwsza grupa to wdrożenia realizowane przez instytucje
rządowe (głównie MSWiA) na terenie Kielc przy udziale Urzędu Miasta i druga grupa - usługi
on-line - organizowana wyłącznie przez Urząd Miasta. Dla pierwszej grupy Urząd Miasta
powinien stwarzać warunki dla ich pełnego i możliwie szybkiego wdrożenia, tj. rozwijać sieć
teleinformatyczną oraz udostępniać swoje rejestry w formie elektronicznej. Druga grupa, to
usługi on-line (np. system zarządzania relacjami z klientem i osobami prawnymi), które powinny
być rozwijane samodzielnie.
4.3.3. Tworzenie warunków do budowy nowoczesnych sieci korporacyjnych dla
przedsiębiorstw z rozproszoną strukturą terytorialną
Zaawansowana teleinformatyczna siec miejska powinna być istotnym czynnikiem
zwiększającym atrakcyjność Kielc dla przyszłych inwestorów, jak również dla aktualnie
działających w Kielcach przedsiębiorców, którzy mają przedsięwzięcia o rozproszonej strukturze
przestrzennej. Możliwość definiowania szerokopasmowych rozległych sieci korporacyjnych
umożliwi wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania firma w warunkach rozproszenia,
na przykład dla firm takich jak Cersanit, Echo Investment itd. Sieci korporacyjne umożliwią
przedsiębiorstwom zwiększenie efektywności działania lub funkcjonowanie w ogóle.

4.4. Cele szczegółowe dla UM
Planuje się jak najszybsze wdrożenia dla obywateli Kielc następujących usług świadczonych
na drodze elektronicznej:
podatek dochodowy;
pośrednictwo pracy;
obsługa ubezpieczeń społecznych;
obsługa praw jazdy;
obsługa dowodów osobistych;
rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu;
ubezpieczenia społeczne dla osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę;
rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych;
rozliczanie VAT;
przekazanie danych statystycznych do GUS;
przekazywanie deklaracji celnych;
składanie innych deklaracji podatkowych..
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Realizacja tych zamierzeń uwarunkowana jest rozbudową infrastruktury w celu
zapewnienia zdolności miasta Kielce do pełnego udziału w krajowych systemach usług on-line,
zgodnie z listą usług publicznych rekomendowanych przez Unię Europejską.
Cel główny informatyzacji Urzędu Miasta to uruchomienie usług świadczonych drogą
elektroniczną, tj.:
elektroniczny obieg dokumentów – Platforma Usług Publicznych;
zarządzanie relacjami z obywatelem i osobami prawnymi;
uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę;
wypożyczenie publikacji z biblioteki;
uzyskanie wymaganych dokumentów z USC;
rejestracja działalności gospodarczej;
uzyskiwanie zezwoleń i realizacji płatności za korzystanie ze środowiska;
obsługa zamówień publicznych;
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne;
stypendia;
inne.
Cele dodatkowe - informatyzacja miasta powinna wspierać :
procesy zarządzania Urzędem Miasta;
potrzeby w zakresie zarządzania infrastrukturą;
procesy usprawniania w zakresie transportu;
procedury w zakresie zarządzania edukacją;
monitoring pracy szkół;
budowę platformy dla potrzeb zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa miasta
obejmującą:


wspomaganie działań o charakterze stałym: prewencja i wczesne wykrywanie
potencjalnych zagrożeń, wspomaganie planowania w zarządzaniu kryzysowym,
monitoring wizyjny, monitoring skażeń NBC (nuklearne, biologiczne, chemiczne),
monitoring powodziowy, pożarowy, włamaniowy, etc



wspomaganie działań o charakterze czasowym - dowodzenia (zarządzania akcjami),
zarządzanie siłami i środkami, obrazowanie sytuacji na mapach cyfrowych, koordynacja
działań poszczególnych służb, wymiana informacji pomiędzy jednostkami i służbami.
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Osiągniecie powyższych celów wymaga realizacji wielu powiązanych funkcjonalnie zadań
w obszarze informatyzacji polegających między innymi na:
budowie światłowodowej sieci metropolitalnej;
budowie centrów danych;
wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów – Platforma Usług Publicznych;
budowie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Kielce;
wdrożeniu pełnego zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie w Urzędzie
Miasta;
podnoszenie umiejętności i wiedzy pracowników Urzędu Miasta i obywateli w zakresie
usług on-line.
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5. Kierunki rozwoju informatyzacji i społeczeństwa informacyjnego
w mieście Kielce
5.1. Wprowadzenie
Informatyzacja Urzędu Miasta powinna obejmować realizację zadań trzech wzajemnie
powiązanych głównych aplikacji (filarów informatyzacji). Pierwszym z nich jest zintegrowany
system obsługi Urzędu umożliwiający przekształcenie Urzędu Miasta w sprawnie działające
przedsiębiorstwo, drugim - aplikacji e-PUAP zapewniające właściwy poziom komunikacji
z obywatelem, a trzecim - system informacji przestrzennej (GIS) pozwalający na przyspieszenie
wydawanych decyzji. Trzy filary informatyzacji przedstawiono na poniższym rysunku.

Rys. e – Urząd oparty na trzech filarach informatyzacji Miasta
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5.2. Koncepcja planowanych działań priorytetowych
5.2.1.Rozwój infrastruktury teleinformatycznej w Kielcach -budowa światłowodowej sieci
metropolitalnej

Budowa nowoczesnej, niezawodnej i bezpiecznej infrastruktury teletransmisyjnej nie
powinna być projektowana na potrzeby konkretnych aplikacji. Z uwagi na dynamicznie
zmieniające się technologie i architektury przetwarzania danych, powinna ona pozostać
uniwersalna, gwarantując możliwość łatwego wdrażania nowych aplikacji. Sieć powinna więc
być wydajna i dostosowana do przewidywanego zapotrzebowania na pasmo.
Stan początkowy przewidywany na początkowy okres zakłada poziom 10 Gbps,
Ethernet, i światłowód w warstwie fizycznej. Sieć metropolitalna powinna obejmować wszystkie
lokalizacje Urzędu na terenie miasta i wszystkie podległe i współpracujące z Urzędem jednostki.
Budowa światłowodowej sieci metropolitalnej jest podstawą realizacji wszystkich
pozostałych celów. Podstawą sieci jest szkielet światłowodowy o dużej przepustowości.
Sugerowana architektura to ring z zapewnieniem dróg obejścia przypadku awarii.
Sugerowana pojemność fizyczna włókien światłowodowych w magistrali to 98J,
a w dojściu do jednostki minimum 12J. Dzięki zastosowaniu technologii CWDM można będzie
wielokrotnie (w przyszłości) mnożyć jego pojemność. Szkielet powinien być zbudowany
w oparciu o budynki będące elementami infrastruktury lokalnej, takie jak: szkoły, przedszkola,
szpitale, przychodnie, pogotowie, Straż Pożarna, Policja, Urzędy itp. W węzłach utworzonych
w tych obiektach powinny być zainstalowane routery lub też przełączniki z funkcją routowania.
Dzięki temu możliwe jest wydzielenie określonych obszarów obsługi od siebie i pewne
minimalizowanie „martwych” informacji ruchowych. Dzięki nowym technologiom dołączonym
do tego protokołu (np. MPLS) możliwe jest także przekazywanie w czasie rzeczywistym za jego
pomocą głosu i obrazu bez utraty jego jakości.
Wstępną

propozycję

szkieletu

światłowodowej

infrastruktury

przedstawiono

na rysunkach poniżej. Propozycja powinna być uszczegółowiona na etapie projektu
technicznego.
Propozycja przedstawia tylko główny rdzeń sieci światłowodowej, który obejmuje 8 węzłów
rdzeniowych zorganizowanych w ring:
1. Urząd Miasta Kielce, ul. Rynek 1
2. Straż Miejska w Kielcach, ul. Ogrodowa 3
41

3. Węzeł Barwinek, Szkoła Podstawowa 32, Os. Barwinek 31
4. Węzeł Podkarczówka, Szkoła Podstawowa 31, Ul. Krzemionkowa 1
5. Węzeł Jagiellońskie, Szkoła Podstawowa 10, Ul. Chrobrego 105
6.Węzeł Świętokrzyskie, XI Liceum Ogólnokształcące im. K.I. .Gałczyńskiego. Ul. Jana
Nowaka-Jeziorańskiego 53
7. Węzeł Sady, Szkoła Podstawowa 19, Ul. Targowa 3
8. Węzeł Urząd Miasta ul. Szymanowskiego 6
Dla pozostałych lokalizacji podłączenia przewiduje się w standardzie gwiazdy i powinny
obejmować pozostałe punkty styku z siecią szkieletową, np.: z osiedla Barwinek do Dymin
(dołączenie Urzędu Celnego ), z os. Podkarczówka do Białogonu, do urzędów skarbowych, itd.
Rys. Pierścień węzłów rdzeniowych
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Rys. Projekt sieci światłowodowych z wykazem jednostek na Planie Miasta

W warstwie logicznej węzły sieci (routery i przełączniki integrujące) będą zlokalizowane
w budynkach będących elementami infrastruktury lokalnej (głównie szkoły, gimnazja, przedszkola).
Proponowane wstępnie lokalizacje węzłów rdzeniowych przedstawiono na powyżej zamieszczonym
schemacie.

Proponowana architektura w warstwie logicznej powinna wykorzystywać technologie
MPLS. Domenę MPLS stworzą routery LER (Label Edge Router ) znajdujące się na krawędzi
sieci oraz routery (węzły integrujące) wewnętrzne LSR (Label Switch Routers) ulokowane
wzdłuż domeny MPLS. Dzięki technologii MPLS będzie możliwe
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zarządzanie ruchem w sieci ( połączeniowy IP)
pełne zaimplementowanie QoS (Quality of Service)
Należy zaznaczyć, że węzły dostępowe powinny być również przełącznikami MPLS.
Działania powyższe zapewnią zdolność sieci do realizacje celów określonych powyżej,
a w szczególności zapewnią zdolność miasta Kielce do pełnego udziału w krajowych systemach
usług on-line. W trakcie projektowania sieci należy uwzględnić istniejące zasoby kanalizacji
teletechnicznej wykorzystywane przez operatorów telekomunikacyjnych działających w mieście.
5.2.2.Wdrożenie pełnego zintegrowanego systemu zarządzania w Urzędzie Miasta
i jednostkach podległych
Potrzeby informatyzacji, w zakresie zarządzania miastem obejmują podstawowe funkcje
zarządzania Miastem oraz docelowo wszystkie jego jednostki organizacyjne. W szczególności
powinny to być następujące zadania związane z :


zarządzaniem personelem,



zarządzaniem płatnościami,



księgowością finansową i budżetową, sprawozdawczością budżetową, generalnym rejestrem
umów, itp.,



budową systemu GIS z mapą zasadniczą geodezji i katastru w trybie on-line,



wdrożeniem systemu archiwizującego,



wdrożeniem wewnętrznego podpisu elektronicznego,



uruchomieniem nowego serwisu internetowego (w październiku 2007 r. uruchomiono
lokalną telewizję internetową www.itv.kielce.eu ),



usprawnieniem zarządzania infrastrukturą.
Informatyzacja obejmie również te elementy infrastruktury, które nie są własnością

miasta, ale są instrumentem zarządzania miastem jako całością. Spółki i jednostki komunalne
MPK, Miejski Zarząd Dróg, Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej, PUK, Zakład
Gospodarki

Odpadami

będą

rozwijać

w

ramach

jednej

platformy

informatycznej

wyspecjalizowane bazy danych na wybranej infrastrukturze technicznej miasta.
Usprawnienie w zakresie zarządzania nieruchomościami:
Miasto jest właścicielem nieruchomości, ma udział w 354 wspólnotach mieszkaniowych
i jest właścicielem 175 budynków (w tym mieszkalne - 108, użytkowe - 67 dane na 30 czerwca 2007
roku). Zarządzanie takim majątkiem wymaga odrębnego sytemu. Wdrożenie informatycznego
systemu zarządzanie nieruchomościami powinno wpłynąć na lepsze wykorzystanie tego majątku.
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Polepszenie działania transportu miejskiego:
Sytuacja w ruchu drogowym jest coraz trudniejsza i Urząd Miasta powinien wdrażać tzw.
Inteligentne Systemy Transportowe (ITS), które w zakresie drogownictwa obejmą zadania, określone
w „Strategii rozwoju sektora transportu” w szczególności takie jak:
rozbudowa systemu kierowania ruchem drogowym,
komputerowy system pomiaru prędkości samochodu,
nadzór ruchu – zliczanie pojazdów, zdalna obserwacja dróg, systemów wykrywania
przekroczeń prędkości na potrzeby policji itp.,
monitorowanie warunków środowiskowych wokół drogi poprzez stacje pogodowe oraz
monitorowanie wpływu ruchu drogowego na środowisko w formie pomiarów zanieczyszczeń
i hałasu,
budowa systemu ostrzegania i informowania w postaci tablic świetlnych informacyjnych
o zmiennej treści przekazujących dane kierowcom oraz systemów przekazywania informacji
drogą radiową lub za pomocą telefonów komórkowych,
stworzenie sieci kamer monitorujących główne skrzyżowania, trasy transportu materiałów
niebezpiecznych itd.,
budowa elektronicznego systemu informacji o ruchu komunikacji zbiorowej,
stworzenie cyfrowego planu Miasta Kielce do wykorzystania w systemach nawigacji GPS.

5.2.3.Budowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Kielce (GIS)
System Informacji Przestrzennej (ang. Geographic Information System – GIS) to system
informatyczny, którego głównym zadaniem jest wspieranie pracy całego Urzędu ze szczególnym
uwzględnieniem procesów decyzyjnych. Zadanie to odbywa się dzięki innowacyjnemu podejściu
do danych znajdujących się w zasobach Urzędu Miasta, wykorzystującemu ich przestrzenne
odniesienie i uwzględniającemu zależności między nimi. System Informacji Przestrzennej składa
się

z

kilku

podstawowych

komponentów:

odpowiednio

przygotowanych

danych,

oprogramowania typu GIS, sprzętu komputerowego oraz najważniejszego – odpowiednio
wykwalifikowanej kadry wykorzystującej i zarządzającej systemem wg własnych procedur.
Wdrożenie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie Miasta Kielce
przyniesie wymierne korzyści przede wszystkim w postaci:
zwiększenia efektywności wykonywania codziennych zadań poprzez szybki dostęp
do aktualnych, dokładnych cyfrowych informacji;
znacznego obniżenia kosztów oraz poprawy efektywności pracy poprzez eliminację lub
znaczne ograniczenie powielania tych samych danych w poszczególnych Referatach Urzędu;
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wsparcia wszelkich procesów decyzyjnych;
poprawy efektywności zarządzania zasobami Miasta;
poprawy dokładności istniejących informacji;
możliwości generowania map tematycznych, zadawania pytań do bazy danych i tworzenia
raportów;
lepszego dostępu do informacji dla pracowników Urzędu oraz mieszkańców i inwestorów;
lepszej obsługi interesantów.
Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie Miasta Kielce należy
poprzedzić szczegółową fazą przygotowań mającą za zadanie inwentaryzację zasobów danych
przestrzennych,

określenie

rzeczywistych

potrzeb

pracowników

Urzędu

w

zakresie

funkcjonalności systemu, określenie wstępnej koncepcji systemu wraz z założeniami architektury
systemu oraz wskazanie tzw. Obszarów Kluczowych Urzędu, w których wdrożenie powinno
odbyć się w pierwszej kolejności.
Tym zasobem Urzędu Miasta, który jest najczęściej wykorzystywany do realizacji
statutowych zadań większości referatów bądź wskazywanym jako wyjątkowo pożądane źródło
danych są mapy ewidencyjne. Włączenie mapy ewidencyjnej do zasobu miejskiego GIS będzie
zarówno najmniej kłopotliwym etapem wdrażania, jak też przynoszącym wymierne korzyści
największej grupie użytkowników.
Jak pokazuje doświadczenie, tam, gdzie wdrożone zostały systemy informacji przestrzennej
znacznie wzrosła efektywność działania i jakość podejmowanych decyzji. Ma to bezpośrednie
przełożenie na korzystny bilans ekonomiczny oraz zadowolenie mieszkańców miasta.

Dla aplikacji GIS zostanie przygotowana specjalna platforma Internetowa włączona
w cały projekt, a opisanie założeń w powyższym dokumencie ma na celu pokazanie kierunku
rozwoju systemów i narzędzi z dziedziny nowych technologii.
System Informacji Przestrzennej składać się będzie z wielu współzależnych
i współpracujących ze sobą elementów przedstawionych na rysunku poniżej. Pierwszym z nich
jest baza danych przestrzennych, w której gromadzone będą dane Urzędu Miasta. Ich
dystrybucja do poszczególnych użytkowników a także w przyszłości do sieci Internet odbywać
się będzie poprzez kolejny bardzo ważny element GIS – aplikację serwera danych
przestrzennych. Powinno to być oprogramowanie zainstalowane na serwerze Urzędu posiadające
wysoką funkcjonalność, która może być również udostępniane poszczególnym użytkownikom
poprzez aplikacje dedykowane i przeglądarkę intranetową. Jednostki Urzędu wymagające
specjalistycznego oprogramowania o zaawansowanej funkcjonalności powinny być wyposażone
w oprogramowanie klasy desktop GIS.
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Rys. Schemat funkcjonowania Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Źródło: Opracowanie „Analiza i ocena potrzeb Urzędu Miasta Kielce w zakresie wykorzystania systemów informacji
przestrzennej (GIS) wraz z ogólną koncepcją miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej” - Szymon Ciupa,
Katarzyna Dzwonkowska, Jerzy Kisiel – Kielce/Warszawa 2006.

5.2.4.

Centrum

Danych

–

budowa

nowoczesnej

infrastruktury

składowania

i przetwarzania danych
Wysokowydajna sieć teleinformatyczna pozwala na praktycznie dowolne rozlokowanie
mocy obliczeniowej i dowolność lokalizacji centrów obliczeniowych. W obecnych
uwarunkowaniach ekonomicznych należy dążyć do scentralizowanego przetwarzania danych
w odpowiednio zabezpieczonym centrum obliczeniowym. Ze względu na konieczność
zapewnienia wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa danych zalecane jest uruchomienie
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zapasowych centrów obliczeniowych.
Infrastruktura składowania i przetwarzania danych winna spełniać poniższe warunki,
tj. powinna być:
ulokowana w co najmniej dwóch oddalonych centrach przetwarzania i składowania
danych,
otoczona właściwą infrastruktura zasilającą i telekomunikacyjną oraz zabezpieczona
przeciwpożarowo i przeciwwłamaniowo z pełnym monitoringiem wejść i wyjść,
jednolita sprzętowo ,
zapewniona pełna równoległość pracy,
Centrum

takie

powinno

obsługiwać

wszystkie

miejskie

jednostki,

co

pozwoliłoby

na ujednolicenie rejestrów i baz danych.
Spodziewane korzyści z uruchomienia centrum:
ujednolicenie programów stosowanych w poszczególnych jednostkach podległych
Urzędowi Miasta,
gromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu co pozwala na bieżącą analizę
realizacji wszystkich zadań jednostek (zwłaszcza realizacji budżetu),
przechowywanie w jednym miejscu danych o majątku miasta,
stworzenie jednolitej platformy dla obsługi klienta w skali całego miasta,
stworzenie jednego portalu internetowego na potrzeby wszystkich jednostek.
5.2.5.Wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów – Platforma Usług Publicznych

Platforma Usług Publicznych to system informatyczny, który wkrótce ma zapewnić
pełną automatyzację obiegu informacji wewnątrz i na zewnątrz urzędu oraz jednostek
działających na terenie miasta, takich jak: szkoły, przedszkola, szpitale, przychodnie, pogotowie,
Straż Pożarna, itp.. Obecnie w Urzędzie Miasta trwają przygotowania do wdrożenia
profesjonalnej aplikacji E- Dokument w ramach Projektu E – Świętokrzyskie.
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Rys. Schemat Elektronicznego Obiegu Dokumentów

Źródło: Schemat został opracowany przy wykorzystaniu rysunku zawartego w Załączniku nr 8 do SIWZ
Przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów
realizowanego w ramach projektu E-Świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej

Wdrożenie powyższej aplikacji będzie pierwszym etapem umożliwiającym opracowanie
Platformy Usług Publicznych, na której zostaną udostępnione formularze elektroniczne
dla poszczególnych spraw przez siedem dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę.
Podstawowym zadaniem systemu powinno być zapewnienie odpowiedniego przepływu
dokumentów, czyli rozwiązanie procesowe i przepływ danej sprawy między stanowiskami
poszczególnych osób uczestniczących w procesie podejmowania decyzji administracyjnych,
wydawania opinii, itd.. System umożliwia

magazynowanie i archiwizację formularzy

elektronicznych oraz dokumentów tradycyjnych w postaci cyfrowej oraz monitorowanie
trwających procesów, kontrolę ich historii i szybkie przeszukiwanie archiwów dokumentowych.
Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów pozwala na szybkie osiągnięcie
znaczącej poprawy skuteczności pracy urzędu, jak i polepszenia relacji urząd-obywatel.
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Korzyści z wdrożenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów w przypadku
jednostek realizujących zadania publiczne:
elektroniczna rejestracja i modyfikacja dokumentów przychodzących, wychodzących
oraz wewnętrznych,
możliwość pracy grupowej związanej z obiegiem dokumentów,
przechowywanie dokumentów w systemie w postaci plików graficznych,
tworzenie bezpiecznego elektronicznego archiwum dokumentów,
możliwość definiowania i modyfikacji struktury znaku sprawy,
zastosowanie własnych słowników określeń i skrótów,
pełną kontrolę nad dokumentami i szybki dostęp do nich,
łatwe przygotowywanie sprawozdań, rejestrów i raportów o stanie wykonanych prac.
Z kolei dla obywatela największe korzyści to:
możliwość załatwienia sprawy oraz uzyskania informacji bez przychodzenia do urzędu,
uzyskanie informacji o koniecznej do złożenia w danej sprawie dokumentacji i pobrania
oraz wypełnienia odpowiednich druków,
łatwiejszy dostęp do informacji o stopniu zaawansowaniu spraw i sposobie jej
załatwienia,
przekonanie o przejrzystości działania urzędu i obiektywizmie działania urzędników,
większej efektywności ich pracy,
możliwość wniesienia opłaty skarbowej za pomocą narzędzi elektronicznych.

Poza

niezaprzeczalnymi

korzyściami

technicznymi

i

ułatwieniami

z

wprowadzenia

elektronicznego obiegu dokumentów, istnieją również uregulowania prawne, obligujące urzędy
do wprowadzenia omawianych rozwiązań.
Wdrożona w ramach projektu „e - świętokrzyskie” aplikacja elektronicznego obiegu
dokumentów w Urzędzie Miasta powinna być w kolejnym etapie rozbudowana na jednostki
podległe Urzędowi wraz z pełna implementacją Platformy Usług Publicznych.

5.2.6.Uruchomienie publicznych punktów dostępu dla obywateli
Planuje się uruchomienie dla obywateli publicznych punktów dostępu typu hotspot.
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HOTSPOT – (ang. "gorący punkt") to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu
umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty są
instalowane najczęściej w hotelach, restauracjach, lotniskach, dworcach, uczelniach, centrach
handlowych, centrach miast i innych miejscach publicznych. Umożliwiają one posiadaczom
komputerów przenośnych laptopów i palmtopów wyposażonych w bezprzewodową kartę
sieciową podłączenie się i dostęp do Internetu.

Rys. Ideowy schemat działania Access Point-a

Podstawowym elementem hotspotu jest AP (ang. Access Point) - Punkt Dostępowy. Jest to
urządzenie, dokonujące transmisji sygnału analogowego na sygnał radiowy, umożliwiając w ten
sposób świadczenie określonych przez administratora usług np. dostęp do zasobów sieci,
udostępnianie połączenia internetowego. Niezabezpieczone otwarte sieci służą jako hotspoty
cieszące się również coraz większą popularnością w Polsce. Dzięki uruchomieniu publicznego
dostępu do Internetu, wszystkie osoby znajdujące się w zasięgu Access Point’a będą mogły
w łatwy sposób połączyć się z Internetem, odebrać lub wysłać pocztę elektroniczną, przeczytać
aktualności, informacje miejskie, itp. Turyści będą mogli w łatwy sposób uzyskać informacje
o bazie noclegowej, jednostkach opieki zdrowotnej, atrakcjach turystycznych, itp.
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5.2.7.Usługi dodane

Telefonia IP, Videokonferencje
W celu obniżenia kosztów opłat telefonicznych ponoszonych przez jednostki podległe
Urzędowi Miasta, wskazane jest rozważenie uruchomienia w sieci miejskiej usługi VoIP.
Telefonia

IP

wykorzystuje

sieć

komputerową

do

komunikacji

głosowej

pomiędzy

użytkownikami sieci i wówczas jest to usługa „za darmo”, tj. po kosztach amortyzacji urządzeń
VoIP. Aktualnie pełne wykorzystanie technologii VoIP pozwala obniżyć opłaty abonenta nawet
o połowę.
W chwili obecnej na rynku dostępnych jest wiele modeli aparatów telefonii IP znanych
światowych firm, takich jak: CISCO, ALCATEL, LINKSYS, WISTRON, EDGE-CORE,
GRANDSTREAM, w zróżnicowanej cenie, w zależności od funkcjonalności, wyglądu,
począwszy od 100 zł do kilkuset, a nawet ponad tysiąca złotych.
W związku ze stale rosnącym znaczeniem sieci Internet w organizacji videokonferencji
z uczestnikami odległymi np. videokonferencje rządowe i szkoleniowe, zasadne jest
zaplanowanie w organizacji przynajmniej jednego pomieszczenia wyposażonego w pełni
profesjonalny sprzęt videokonferencyjny.
Zadania związane z bezpieczeństwem publicznym
Informatyka i telekomunikacja mogą być jednym z podstawowych narzędzi w budowie
nowoczesnego i sprawnego systemu bezpieczeństwa publicznego, które to zadanie stawia przed
służbami publicznymi m.in. „Ustawa o Zarządzaniu Kryzysowym”. Aby sprostać wymaganiom
formalnym określonym w tym akcie oraz rzeczywistym wyzwaniom i zagrożeniom naturalnym,
a także powodowanym przez człowieka w wyniku jego celowej czy niezamierzonej działalności,
należy sięgać po najnowocześniejsze i sprawdzone rozwiązania techniczne (w tym
teleinformatyczne).
W realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym teleinformatyka może
być zaprzęgnięta do realizacji takich funkcji jak:
1. Wspomaganie działań o charakterze stałym - Prewencja i wczesne wykrywanie potencjalnych
zagrożeń:
wspomaganie tworzenia, edycji i zatwierdzania planów zarządzania kryzysowego oraz
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zarządzanie tymi planami;
wspomaganie tworzenia i zarządzania katalogiem Sił i Środków, Organizacji, Instytucji
oraz innych podmiotów współpracujących;
wspomaganie tworzenia i zarządzania katalogiem krytycznych obiektów specjalnych
i chronionych;
monitoring wizyjny – obserwacja krytycznych obszarów poprzez kamery światła
dziennego i podczerwieni z wykorzystaniem algorytmów inteligentnej detekcji
i rozpoznawania;
monitoring skażeń NBC (nuklearne, biologiczne, chemiczne);
monitoring powodziowy, pożarowy, włamaniowy, etc.
2. Wspomaganie działań o charakterze czasowym - dowodzenia (zarządzania akcjami):
zbieranie i przetwarzanie informacji o zdarzeniach:
podejmowanie decyzji o sposobach interwencji;
zarządzanie siłami i środkami;
wykorzystanie platformy mapy cyfrowej (GIS) do wsparcia działań;
lokalizacja GPS (pojazdy, ludzie);
obrazowanie sytuacji na mapach cyfrowych;
koordynacja działań poszczególnych służb;
wymiana informacji pomiędzy jednostkami i służbami.
3. Infrastruktura
teleinformatyka tworzy „system nerwowy” szeroko rozumianego systemu wsparcia
służb, przez który wszelkie przepływają dane i informacje (również głosowe i obrazowe);
z racji swoje roli warstwa telekomunikacyjna musi być niezawodna (redundancja)
i powszechna (dostępność w każdym wymaganym punkcie), tj. zwiększenie niezawodnej
cyfrowej sieci poprzez zastosowanie techniki WiMAX;
infrastruktura powinna być realizowana w standardzie cyfrowym, gdzie wszystkie
urządzenia (łącznie z urządzeniami końcowymi, typu kamery, czujniki) są obiektami
sieci posiadającymi własny adres IP.
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6.Monitoring i weryfikacja wdrażania Strategii
Monitoring to obserwacja procesów rozwoju, prowadzona w celu możliwie szybkiego
podejmowania działań, stanowiących reakcję na rozwój wypadków. Konieczność prowadzenia
monitoringu wynika generalnie z dwóch przesłanek:
wielości jednostek , wobec których Urząd Miasta Kielce pełni rolę koordynującą, a także
inspirującą,
nieuchronnych rozbieżności pomiędzy przyjętymi w strategii celami i działaniami,
a faktycznymi skutkami tych działań.
Wydatkowanie funduszy publicznych, w tym także pochodzących ze źródeł europejskich
na działania wspierające Informatyzację i budowanie społeczeństwa informacyjnego wymaga
stworzenia systemu procedur, które zapewnią, że środki te będą wydatkowane efektywnie
i oszczędnie. Elementem takiego systemu muszą być instrumenty służące do monitoringu
i oceny zarówno konkretnych projektów, jak i szeroko rozumianej polityki informatyzacji
miasta.
System monitoringu musi opierać się na efektywnej sprawozdawczości. Konieczne jest
określenie rodzaju potrzebnych raportów i ich częstotliwości, w zależności od analizowanej
problematyki (w okresach półrocznych lub rocznych). Oceny przeprowadzonych działań
powinny być dokonywane przed rozpoczęciem projektu, w trakcie jego realizacji i po jego
zakończeniu.
Proponuje się, by zarządzanie projektem miało charakter ustrukturyzowany, tj. projekt
był zarządzany w logiczny, zorganizowany sposób wykonując określone kroki w określonym
czasie. Zastosowaną metodyką ustrukturyzowanego zarządzania mogłoby być podejście.
PRINCE2, zgodnie z którą projekt powinien mieć:
zorganizowany i sterowany początek, to znaczy należy wszystko właściwie
zorganizować i zaplanować, zanim się zacznie to realizować;
zorganizowany i sterowany przebieg, to znaczy, że po rozpoczęciu projektu należy
zapewnić, by nadal przebiegał w zorganizowany i sterowany sposób;
zorganizowane i sterowane zakończenie, to znaczy, że po osiągnięciu tego, co
chcieliśmy, a projekt został ukończony, trzeba uporządkować niedokończone sprawy.
W celu opisania, co w projekcie powinno być zrobione i kiedy, metodyka PRINCE2
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określa kilka procesów, które obejmują wszystkie działania potrzebne projektowi od jego
rozpoczęcia do zamknięcia.
Między innymi należy powołać :
kierowników projektów - odpowiedzialnych za organizowanie i sterowanie i dobór
ludzi do wykonania prac;
przewodniczącego komitetu sterującego (wraz z komitetem sterującym)

–

odpowiadający za nadzór ze strony płatnika i koordynowane prac tak, aby projekty
dostarczyły oczekiwanych wyników w ramach budżetu, na czas oraz o właściwej jakości;
zespoły nadzoru projektów i ewentualnie zespół wsparcia projektów .
Poniżej przedstawiono przykładowe wskaźniki monitorowania dla poszczególnych zadań.
Monitorowanie w zakresie - usprawnienie działania jednostek Urzędu Miasta przy
wsparciu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.
Rozwój w dziedzinie aplikacji usług wymienionych w rozdziale 4 uwarunkowany jest realizacją
projektu poprawy infrastruktury teleinformatycznej miasta, zaś ocena tempa rozwoju będzie
zależeć od wartości poniższych wskaźników:
1. Odsetek usług Urzędu Miasta świadczonych drogą elektroniczną;
2. Odsetek spraw załatwionych z wykorzystaniem podpisu elektronicznego (oddzielnie
sprawy biznesowe, obywatelskie i procedury zewnętrzne instytucji);
3. Udział zasobów telekomunikacyjnych i informatycznych współdzielonych w systemach
informatycznych instytucji;
4. Odsetek pism w postaci elektronicznej składanych przez obywateli w (w odniesieniu
do dokumentów tradycyjnych);
5. Odsetek

dokumentów

formie

elektronicznej

wykorzystanych

wewnętrznych UM (w odniesieniu do dokumentów tradycyjnych).
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w

procedurach

Załącznik nr 1
Słownik
Adres IP – unikatowy adres określający konkretne miejsce podpięcia komputera do sieci. Adres
IP określany jest szeregiem czterech liczb w zakresie od 0 do 255 oddzielonych od siebie kropkami, np.: 123.45.67.89
Aplikacja (ang. application) – zestaw funkcji użytkowych realizujących określone czynności
dostępne dla użytkownika końcowego.
Baza danych (ang. database) – zbiór informacji skonstruowany tak, aby można było swobodnie
nim zarządzać, czyli rozbudowywać go, przetwarzać i udostępniać użytkownikom.

Bezpieczny podpis elektroniczny - bezpieczny podpis elektroniczny w rozumieniu Ustawy
o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 późn. zmianami).
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej
Certyfikat - elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji
Podpisu Elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny
i które umożliwiają identyfikację tej osoby.
Certyfikat kwalifikowany - certyfikat spełniający warunki określone w Ustawie (o podpisie
elektronicznym), wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne,
spełniający wymogi określone w Ustawie o podpisie elektronicznym.
e- PUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
e-Formularz - pismo w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia MSWiA z dnia 27 listopada 2007 (Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1664) w sprawie
sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych.
Formularz – dokument ze zdefiniowanymi polami tekstowymi mający na celu ułatwienie
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procesu przesyłania informacji. Zamieszczony na stronie internetowej zbiera dane wpisywane
przez użytkowników. Najpopularniejszymi rodzajami formularzy to ankiety oraz formularze
danych.
GIS – System Informacji Przestrzennej (ang. Geographic Information System); system
informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych
geograficznych, którego jedna z funkcji jest wspomaganie decyzji.
ICT – (ang. Information and Communications Technology), Technologie Informatyczne
i Telekomunikacyjne.
Internet Provider – zob. dostawca usług internetowych.
Interoperacyjność – zdolność sieci telekomunikacyjnych lub aplikacji do efektywnej
współpracy w celu zapewnienia wzajemnego dostępu użytkowników do usług świadczonych
przez te sieci (aplikacje).
Interfejs użytkownika – element urządzenia teleinformatycznego lub program zapewniający
współdziałanie urządzeń lub programów, służący do wymiany informacji między człowiekiem
a systemem teleinformatycznym; także część programu komputerowego lub systemu
informatycznego umożliwiająca sterowanie jego działaniem przez użytkownika.
KIELMAN – (ang. Metropolitan Area Network) miejska sieć komputerowa w Kielcach
NASK – Naukowa i Akademicka Siec Komputerowa.
on-line – status osoby, serwera lub innego przedmiotu związanego z dostępem do sieci, sieci
Internet, który informuje o dostępności i aktywności.
OSI - rozumie się przez to siedmiowarstwowy model odwzorowania funkcji sieciowych (Open
Systems Interconnections),
Pakiet – porcja większej informacji przesyłanej przez Internet. W przypadku przesyłania
obszernej informacji transmisja następuje pakietowo, a adresat wiadomości odbiera informacje
w częściach, które w ostateczności są na komputerze adresata automatycznie zbierane w jedną
całość.
Poczta elektroniczna – program do zarządzania wiadomościami e-mail. Pozwala na tworzenie,
wysyłanie, odbieranie i przechowywanie wiadomości elektronicznych.
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Podpis elektroniczny - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których
zostały dołączone lub, z którymi są logicznie powiązane służą do identyfikacji osoby składającej
podpis elektroniczny.
Portal e-Urząd (PeU) - portal internetowy umożliwiający świadczenie usług drogą
elektroniczną dla Interesantów, wspólny dla wszystkich Partnerów Projektu.
PRINCE2-metodyka zarządzania projektami. Nazwa jest skrótem ang. słów: Projects in a
Controlled Environment
Serwer – komputer udostępniający swoje usługi innym komputerom, np. komputer
udostępniający strony WWW lub realizujący dostęp do bazy danych.
Sieć (ang. network) – połączenia pomiędzy grupą komputerów pozwalające na wymianę danych
pomiędzy nimi. Sieć może obejmować zaledwie kilka komputerów (sieć lokalna) czy miliony
komputerów na świecie (Internet).
Sieć Internet - rozumie się przez to część systemu telekomunikacyjnego realizującego usługi
przesyłania pakietów bez uprzedniego zestawienia połączenia (datagramy) wg. zaleceń RFC
791, 793 - protokół TCP/IP (Transport Control Protocol / Internet Protocol) ; oraz związane
usługi dodane jak telnet (remote login), ftp (file transfer protocol), e-mail (poczta elektroniczna),
gopher, WWW (World Wide Web) oraz inne, a także DNS (Domain Name System)
umożliwiający adresowanie domenowe,
Sieć dostępowa - rozumie się przez to linie telekomunikacyjne oraz urządzenia końcowe
zawierające sieciowy styk abonenta,
Siec telekomunikacyjna - rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą linii i urządzeń
telekomunikacyjnych,
System

Elektronicznego

Obiegu

Dokumentów

-

oprogramowanie

dedykowane

do wykonywania czynności kancelaryjnych w JST w rozumieniu przepisów Instrukcji
Kancelaryjnych. Oprogramowanie to realizuje przechowywanie dokumentów elektronicznych
w repozytoriach oraz obieg korespondencji i spraw w obrębie urzędu z wykorzystaniem
przepływu pracy (Workflow).
Switch – aktywne urządzenie sieciowe pozwalające na komunikację komputerów i urządzeń
w sieci lokalnej.
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Światłowód – kable z plastiku lub szkła, przez które transmituje się informacje
z wykorzystaniem impulsów światła.
SWOT – (ang. Strengths Weaknesses Opportunities Threats) jedna z podstawowych technik
analitycznych, stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danego
przedsięwzięcia, której wynik jest baza planowania strategicznego.
Terminal – urządzenie abonenckie wyposażone w interfejs- użytkownika i interfejs sieciowy,
umożliwiające dostęp do usług oferowanych za pośrednictwem sieci.
Topologia – topologia sieci to zbiór reguł fizycznego łączenia i reguł komunikacji poprzez dany
nośnik sieci (medium transmisyjne); w zależności od wybranej topologii sieci istnieją konkretne
specyfikacje dotyczące kabli, złączy i standardów komunikacji urządzeń ze sobą.
Usługi telekomunikacyjne - rozumie się przez to działalność gospodarczą polegającą
na zapewnieniu przekazu informacji za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
VoIP – (ang. Voice over Internet Protocol) technologia umożliwiająca przesyłanie dźwięku
za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci IP.
Web Server – serwer udostępniający strony WWW.
Węzeł sieci – urządzenie telekomunikacyjne realizujące funkcje zdefiniowane dla co najmniej
jednej z trzech pierwszych warstw modelu odniesienia dla systemów otwartych (ISO OSI) –
warstwy fizycznej, łącza danych i sieciowej.
Zalecenia CCITT oraz ITU - rozumie się przez to zbiór zaleceń międzynarodowych
(Międzynarodowego Doradczego Komitetu Telegrafii i Telefonii) dotyczący całokształtu
zagadnień w dziedzinie telekomunikacji,
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Załącznik nr 2

Wyniki ankiet inwentaryzacji infrastruktury internetowej oraz
telekomunikacyjnej w jednostkach podległych Urzędowi Miasta
Urząd Miasta w ramach przygotowań do absorpcji funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej przeznaczonych na budowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
przeprowadził w maju 2007 roku badania ankietowe obejmujące 137 jednostek, które docelowo
mają być połączone siecią światłowodową. Badanie sondażowe przeprowadzono za pomocą
dwóch wersji ankiet. Jednej dla placówek oświatowych a drugiej do pozostałych jednostek.
Do Urzędu Miasta wróciło niemal 100% wypełnionych ankiet. Wybrane zestawienia
danych szczegółowych przedstawiono poniżej w postaci tabel.
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Tabela 1: Jednostki i zakłady budżetowe – zestawienie odpowiedzi na zadane pytania
Pytanie

UM/ZoiI

MOSIR

MZB

MZD

ZTM

Liczba komputerów
Liczba komputerów
z Internetem
Liczba aparatów
telefonicznych

540

27

40

69

30

4

236

6

11

Miejski
Zespół
Poradni
Psycholog.Pedagogiczn.
34

460

27

40

69

6

4

80

5

9

8

380

37

28

40

17

3

202

5

8

4

TPSA

TPSA

Complex

TPSA

TPSA

TPSA/NASK

TPSA

TPSA

TPSA

DSL

Sztywne

Sztywne

Neostrada

Sztywne

DSL

Neostrada

Neostrada

Neostrada

4096

1024

2048

512/
6144

bd

512/
6144

512

2048

128

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

NASK

Nie

Router WiFi

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

100 %

60%

100%

80%

70%

100%

99%

80%

90%

100%

Nie

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

90%

-

-

-

15%

-

20%

bd

80%

20%

Tak

20%

bd

0

Nie

Nie

20%

bd

40%

0

Tak

20%

bd

10%

Nie

Nie

20%

bd

20%

10%

Dostawca Internetu
Rodzaj dostępu

KIELMAN/
NASK
Sztywne
łącze
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Szybkość łącza

20 Mb/s

Internet
bezprzewodowy
Telef. Internetowa
% pracowników
obsługujących
komputery
Czy pracownicy
posiadąjących
skrzynki mailowe?
Jeśli nie, to ile
procent?
Czy korzystają z
komunikatorów?
Czy uczestniczą w
forach?

NASK
2 Mb/s
Nie

Geopark

MOPR

Centrum
Izba
Profilaktyki
Wytrzeźwień i Edukacji
w Kielcach

Tabela 2: Jednostki edukacji - zestawienie odpowiedzi na zadane pytania (dane uśrednione)
Złobki
i przedszkola

Szkoły
podstawowe

Gimnazja

Liczba komputerów
Liczba komputerów
z Internetem
Liczba aparatów
telefonicznych

96

782

375

Szkoły
ponadgimnazjalne
1153

63

725

308

1008

112

89

182

97

208

40

Dostawca Internetu

TPSA

TPSA
Octava Net

TPSA

Rodzaj dostępu

Neostrada

Szybkość łącza
Int. bezprzewodowy
Telef. Internetowa
% pracowników
obsługujących komputery
Ilość pracown. na kursach w
2007
Czy wszyscy prac. posiadają
skrzynki mailowe?
Jeśli nie, to ile procent?
Czy korzystają
z komunikatorów?
Czy uczestniczą w forach?

56kb – 1Mb
Nie
Nie

Neostrada/
Sztywne/DSL
128kb – 6Mb
Nie
Nie

50%

Pytanie

Szkoły
specjalne
126

62

Neostrada/
Sztywne/DSL
512kb – 4Mb
Nie
Nie

TPSA/
Complex/
Netia
Neostrada/
Sztywne/DSL
512kb – 4Mb
Nie
Nie

Neostrada/
Sztywne/DSL
512kb – 6Mb
Nie
Nie

90%

83%

80%

82%

64

124

76

103

19

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

17%

53%

47%

69%

51%

6%

20%

27%

30%

24%

2%

11%

8%

17%

20%

TPSA

Tabela 3: Jednostki Kultury zestawienie odpowiedzi na zadane pytania

63

Pytanie

KCK

DŚT

Muzeum
Zabawek

10

Młodzież.
Dom
Kultury
13

Kubuś

BWA

KTT

11

Miejska
Biblioteka
Publiczna
44

Liczba komputerów
Liczba komputerów
z Internetem
Liczba aparatów
telefonicznych
Dostawca Internetu
Rodzaj dostępu
Szybkość łącza
Internet
bezprzewodowy
Telef. Internetowa
% pracowników obsł.
komputery
Ilość pracowników
na kursach w 2007
Czy wszyscy
pracownicy posiadają
skrzynki mailowe?
Jeśli nie, to ile
procent?
Czy korzystają z
komunikatorów?

16

8

6

16

8

11

11

44

4

42

11

3

15

20

TPSA
DSL
2048

TPSA
Sztywne
2048

TPSA
Neostrada
1024

TPSA
DSL
256

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

50%

70%

0

Zameczek

5

Muzeum
Historii
Kielc
11

6

4

8

5

19

8

4

8

5

TPSA
Neostrada
512

SKANER
DSL
512

TPSA
Neostrada
512

TPSA
Neostrada
3072

TPSA
Neostrada
512

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

TPSA
Neostrada
1024
Router DLink
Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

60%

100%

90%

80%

70%

100%

bd

75%

0

3

5

0

0

0

0

0

0

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

-

-

-

-

-

80%

0%

-

-

0%

16%

0

10%

10%

20%

0

20%

0

0

50%

5

Tabela 4: Komenda Policji i Urząd Wojewódzki zestawienie odpowiedzi na zadane pytania
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Pytanie
Liczba komputerów
Liczba komputerów z Internetem
Liczba aparatów telefonicznych
Dostawca Internetu
Rodzaj dostępu
Szybkość łącza
Internet bezprzewodowy
Telefonia internetowa
% pracowni obsługujących komputery
Czy pracownicy posiadają skrzynki mailowe?
Jeśli nie, to ile procent?
Czy korzystają z komunikatorów?
Czy uczestniczą w forach?

Komenda Wojewódzka Policji
400
200
1500
TPSA
Sztywne łącze
8Mb
Nie
Nie
90%
Tak

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
450
450
400
Nask
Sztywne łącze
2Mb
Cambridge Broadband VectaStar 3,5 – 3.8 GHz
Nie
100%
Tak

30%
30%

Nie
Nie

Stosowane skróty:
UM/ZOiI – Urząd Miasta w Kielcach
MOSIR – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
MZB – Miejski Zarząd Budynków
MZD – Miejski Zarząd Dróg
ZTM – Zarząd Transportu Miejskiego
MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
KCK – Kieleckie Centrum Kultury
DŚT – Dom Środowisk Twórczych
Kubuś – Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
BWA – Biuro Wystaw Artystycznych
KTT – Kielecki Teatr Tańca
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Załącznik nr 3.
Dokumenty prawne mające wpływ na realizację strategii informatyzacji i kierunków
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Kielcach

W niniejszym Załączniku wymienione są akty prawne, które mają wpływ na realizację Strategii
informatyzacji i kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Kielcach w latach 20072013
Realizacja procesu informatyzacji miasta Kielce uwarunkowana jest wdrożeniem:
bezpiecznego podpisu elektronicznego (1) . Konieczne jest dostosowanie wymagań
wobec podpisu elektronicznego do wytycznych europejskich (m.in. Dyrektywa UE
93/99/WE;
możliwości

składania

wniosków

administracyjnych

poprzez

wykorzystanie

interaktywnych formularzy elektroniczny zamieszczonych na stronach WWW Urzędu
Miasta i podległych mu jednostek (wymaga to stosowania bezpiecznego podpisu
elektronicznego oraz zapewnienia przez jednostki administracji bezpieczeństwa
wydawanych dokumentów (2);
likwidacji opłat skarbowych przy składaniu dokumentów dla większości spraw lub
wprowadzeniem uproszczeń wymagań związanych z wnoszeniem opłaty skarbowej (3);
w horyzoncie czasowym realizacji Strategii informatyzacji i rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w Kielcach spodziewana jest nowelizacja wymienionych ustaw.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej(4) z 6 września 2001 roku reguluje zakres
podmiotowy oraz przedmiotowy, a także zasady i tryb udostępniania informacji, która zgodnie
z postanowieniami ustawy stanowi informację publiczną. Zgodnie z art. 7 Ustawy udostępnianie
informacji publicznej następuje w drodze jej ogłaszania, na przykład poprzez publikowanie
dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)(5), który stanowi tzw.
publikator teleinformatyczny. Obowiązek udostępniania informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej i posiadania własnej strony BIP dotyczy władz publicznych oraz innych podmiotów
wykonujących zadania publiczne zdefiniowanych w ustawie. Prawo do informacji publicznych
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obejmuje uprawnienia do: uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji
przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
wglądu do dokumentów urzędowych, dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy
publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Ustawa o podpisie elektronicznym
Ustawa o podpisie elektronicznym(6) z 18 września 2001 roku stanowi polską implementację
Dyrektywy 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 13 grudnia 1999 r. w sprawie
wspólnotowych warunków ramowych dotyczących podpisu elektronicznego. Ustawa określa
warunki stosowania podpisu elektronicznego, skutki prawne jego stosowania, zasady
świadczenia usług certyfikacyjnych oraz zasady nadzoru nad podmiotami świadczącymi te
usługi. Dostosowanie urzędów administracji publicznej pozwoli na zdalne załatwienie
formalności, które wcześniej wymagały fizycznej obecności petenta w urzędzie. Ustawa
nakłada na organy władzy publicznej oraz banki obowiązek pełnego dostosowania się do jej
wymagań do dnia 1 maja 2008 roku. Do tego czasu urzędy muszą zapewnić obywatelom
możliwość wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności drogą elektroniczną
w przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według
określonego wzoru.

Ustawa o ochronie danych osobowych
Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r.(7) ma na celu dostosowanie
przepisów polskiego prawa do wymogów Dyrektywy 95/46/EWG Parlamentu Europejskiego
oraz Rady UE z 24 października 1995 r. o ochronie osób w związku z przetwarzaniem danych
osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych. Znowelizowane przepisy uwzględniają
jednocześnie uwagi Komisji Europejskiej dotyczące poprawności wdrożenia Dyrektywy
95/46/WE. Zgodnie z Ustawą każdy obywatel ma prawo do ochrony dotyczących go danych
osobowych, a przetwarzanie tych danych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne,
dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym
Ustawą. Zadaniem Ustawy jest określenie zasad postępowania przy przetwarzaniu danych
osobowych oraz praw osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane
w zbiorach danych.
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Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (8) z dnia 18 lipca 2002 roku określa:
obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasady ochrony
danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną,
zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą
elektroniczną. Ustawa reguluje obowiązki usługodawcy w zakresie podawania w sposób
wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny przez system usług teleinformatyczny, którym
posługuje się usługobiorca, co najmniej takich informacji jak: adresy elektroniczne, imię,
nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę i adres. Usługodawca
jest zobowiązany umożliwić usługobiorcy nieodpłatnie, w razie gdy wymaga tego właściwość
usługi: korzystanie przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną w sposób
uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na ta usługę,
w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla świadczonej
usługi, jednoznaczną identyfikację strony usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz
potwierdzenia faktu złożenia oświadczenia woli i ich treści niezbędnych do zawarcia drogą
elektroniczną umowy o świadczeniu tej usługi, w szczególności przy wykorzystaniu
bezpiecznego elektronicznego podpisu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy „zakazane jest
przesyłanie niezamawianej informacji handlowej skierowanej
do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności
poczty elektronicznej”. Przesyłanie informacji niezamówionych wbrew zapisowi z art. 10 ust.1
Ustawy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (9)
Ustawa określa zasady: ustanawiania Planu Informatyzacji Państwa oraz projektów
informatycznych o publicznym zastosowaniu, dostosowania rejestrów publicznych i wymiany
informacji w formie elektronicznej miedzy podmiotami publicznymi do minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji miedzy podmiotami publicznymi, dostosowania
systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych,
gwarantujących

otwartość

standardów

informatycznych,

wymagań

dla

systemów

teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, kontroli projektów
informatycznych o publicznym zastosowaniu, systemów teleinformatycznych używanych
do realizacji zadań publicznych, rejestrów publicznych i wymiany informacji i wymiany
informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi, wymiany informacji drogą
elektroniczną, w tym dokumentów elektronicznych, pomiędzy podmiotami publicznymi
a podmiotami nie będącymi podmiotami publicznymi. Przepisy ustawy stosuje się do organów
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administracji samorządowej.
Rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczania
dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (10) określa: warunki organizacyjno –
techniczne doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym i formę
urzędowego poświadczania odbioru dokumentów elektronicznych przez adresatów.
Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (11)
określa minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych. Zgodnie z rozporządzeniem systemy teleinformatyczne używane przez podmioty publiczne do realizacji zadań publicznych:
powinny spełniać właściwości i cechy w zakresie funkcjonalności, niezawodności, używalności,
wydajności, przenoszalności i pielęgnowalności, określone w normach ISO zatwierdzonych
przez krajową jednostkę normalizacyjną, na etapie projektowania, wdrażania i modyfikowania
tych systemów; powinny zostać wyposażone w składniki sprzętowe i oprogramowanie:
umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi
do realizacji zadań publicznych za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących
stosownie do zakresu działania tych systemów, zapewniające dostęp do zasobów informacji
udostępnianych przez systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych przy
wykorzystaniu określonych formatów danych. Rozporządzenie zawiera listę formatów danych
i protokołów dopuszczonych do wymiany informacji miedzy systemami teleinformatycznymi
podmiotów publicznych. Na podmioty publiczne rozporządzenie nakłada obowiązek
opracowania, modyfikacji w zależności od potrzeb oraz wdrażania polityki bezpieczeństwa dla
systemów teleinformatycznych używanych przez ten podmiot do realizacji zadań publicznych.

Ustawa Prawo telekomunikacyjne
Celem ustawy Prawo telekomunikacyjne (12) jest stworzenie warunków dla: zapewnienia
powszechnego

dostępu

telekomunikacyjnych,

na

całym

ochrony

terytorium

interesów

Rzeczypospolitej

użytkowników

Polskiej

telekomunikacji,

do

usług

wspierania

równoprawnej i efektywnej konkurencji w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych,
rozwoju nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, integrującej usługi telekomunikacyjne,
informacyjne i audiowizualne, umożliwiającej dostęp do ogólnoeuropejskich oraz światowych
sieci i usług telekomunikacyjnych, zapewnienia ładu w gospodarce zasobami: numeracji, widma
częstotliwości fal radiowych oraz zasobami orbitalnymi, ochrony interesu państwa w zakresie
obronności, bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Ustawa określa zasady: wykonywania
i kontroli działalności polegającej na świadczeniu lub udostępnianiu usług telekomunikacyjnych
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oraz eksploatacji sieci telekomunikacyjnych, używania i kontroli używania urządzeń radiowych,
funkcjonowania organów regulacyjnych w telekomunikacji, gospodarowania numeracją,
gospodarowania zasobami widma częstotliwości fal radiowych oraz zasobami orbitalnymi.
Przepisy ustawy określają również: wymagania, jakim muszą odpowiadać urządzenia
telekomunikacyjne, wymagania, jakim musi odpowiadać aparatura w zakresie kompatybilności
elektromagnetycznej, zasady kontroli wprowadzonej do obrotu aparatury, w tym urządzeń
telekomunikacyjnych.
Ustawa o opłacie skarbowej
Ustawa o opłacie skarbowej (13) z dnia 9 września 2000 roku w art. 11 ust. 3 stanowi,
że podstawa prawna do wydania przez ministra właściwego ds. finansów publicznych,
rozporządzenia określającego sposób pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposób
prowadzenia rejestrów tej opłaty przez określenie: szczegółowych zasad pobierania, zapłaty
i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty, przypadków,
w których zapłata opłaty skarbowej następuje znakami tej opłaty lub przez nabycie urzędowego
blankietu wekslowego, wzorów znaków opłaty skarbowej oraz urzędowych blankietów
wekslowych, a także warunków ich wymiany. Na tej podstawie w dniu 5 grudnia 2000 roku
Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty
skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty [Dz. U. Nr 110 z 2000 roku, poz.
1176]. Rozporządzenie to było dwukrotnie nowelizowane: w roku 2002 [Dz. U. Nr 207 z 2002
roku, poz. 1758] oraz w roku 2003 [Dz. U. Nr 143 z 2003 roku, poz. 1392]. Ostatnia nowelizacja
wprowadza możliwość dokonywania opłat skarbowych z wykorzystaniem technologii
teleinformatycznych. W wyniku nowelizacji dodany został ustęp 5 w § 3 rozporządzenia, który
stanowi, iż „dowód wpłaty może mieć formę elektroniczną, jeżeli zawiera dane identyfikujące
wpłacającego [...] oraz jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym złożonym przez
upoważnionego pracownika banku [...]”. Zgodnie z zapisami rozporządzenia w przypadku
wniesienia podania za pomocą poczty elektronicznej znaki opłaty skarbowej należy nakleić
na wydruku komputerowym. Do akt sprawy należy wówczas dołączyć wydruk komputerowy
dowodu wpłaty w formie elektronicznej.
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Dokumenty źródłowe:
1) Kodeks Postępowania Administracyjnego Art.63
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 w sprawie warunków
organizacyjno-technicznych

doręczania

dokumentów

elektronicznych

podmiotom

publicznym.
3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu obierania,
zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.
4) Ustawa o dostępie do informacji publicznej(4) z 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz.
1198).
5) Warunki techniczne i organizacyjne tworzenia stron podmiotowych BIP, a także parametry
zapewniające wyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności dostępu do tych stron
precyzuje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 maja 2002 roku
(Dz. U. 2002 Nr 67, poz. 619).
6) Ustawa o podpisie elektronicznym z 18 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz.
1450).
7) Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r.(Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883).
8) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (8) z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144
z 2002 r., poz.1204).
9) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
działania publiczne (Dz..U. 2005.64.565).
10) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków
organizacyjno – technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom
publicznym (Dz..U. 2005.200. 1651).
11) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2005.1766)
12) Ustawa z dnia 21 lipca 2000 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2000.73.852
z późniejszymi zmianami).
13) Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 roku (Dz. U. Nr 96 z 2000 r., poz. 86
z późniejszymi zmianami).
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Załącznik nr 4
Spis publikacji i dokumentów, które wykorzystano przy opracowywaniu Strategii
[1] Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy. UKIE (www.ukie.gov.pl)
[2] Komunikat Komisji do Rady Parlamentu Europejskiego „i2010 – Europejskie społeczeństwo
informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, COM(2005) 229
[3] http://bip.mrr.gov.pl
[4] Narodowa Strategia Spójności. Dokument przyjęty przez Radę Min. 29.XI.2006[3]
http://bip.mrr.gov.pl
[5] Rozp. RM z dn. 28.03 2007 w sprawie Informatyzacji Państwa na lata 2010 (Dz. Ustaw nr 61
poz.414 i 415
[6] www.e-puap.mswia.gov.pl
[7] Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007-2020”
[8] Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020
[9] „Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Wschodniej – koncepcja projektu w
ramach Jaspers” DGJ W.Jastrzembski, W-wa 2006
[10]„Badania wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach
domowych i przedsiębiorstwach w latach 2004-2006,

Mat. Konf. Prasowej GUS

z dn.25.05.2007r
[11] „Analiza strukturalna gospodarki regionu świętokrzyskiego i jej wykorzystanie pod kątem
podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu” – pod red. J. Kota, AŚ, Kielce, 2007
[12] Europejskie Przepisy Regulacyjne i Rynki Łączności Elektronicznej w 2005 w Roku KU
(RAPORT NR 11), Bruksela,.2006 r. COM(2006) 68
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