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1.  Wprowadzenie 

1.1  Charakterystyka Gminy Legnica 

Legnica jest miastem na prawach powiatu, administracyjnie należącym do województwa 

dolnośląskiego. Miasto położone jest nad rzekami: Kaczawą oraz wpadającą do niej Czarną 

Wodą. Komunikację miasta z innymi częściami kraju zapewnia Autostrada A4, Droga Krajowa nr 

3 (w budowie droga ekspresowa S3), Droga Krajowa nr 94 oraz połączenia PKP (przez Legnicę 

przebiega kluczowy szlak komunikacji kolejowej E-30 łączący Europę Zachodnią z Ukrainą  

i wschodem kontynentu). 

Legnica zajmuje powierzchnię 56,3 km². 

 

Rysunek 1. Położenie Legnicy na mapie województwa dolnośląskiego1 

 

Miasto ma bogatą historię (prawa miejskie przyznano w roku 1253) oraz wiele unikalnych 

zabytków: Zamek Piastowski, Akademię Rycerską, Kamieniczki Śledziowe i Kamieniczkę 

Scultetusa, Dom pod Przepiórczym Koszem, katedrę p.w. Piotra i Pawła, ewangelicki Kościół 

Marii Panny, dawne kolegium jezuickie z Kościołem św. Jana i Mauzoleum Piastów czy Kurię 

Opatów Lubiąskich oraz Stary Ratusz. W obecnym budynku Legnickiej Biblioteki Publicznej 

mieściła się Loża masońska. 

Istotnym wydarzeniem w powojennej historii miasta było ulokowanie w nim w latach 1945 -

1984 sztabu Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, a w latach 1984 – 1990 Naczelnego 

Dowództwa Zachodniego Kierunku Operacyjnego oraz zajęcie przez nią ok. ⅓ miasta (tzw. 

„Mała Moskwa”). Obce wojska wycofano ostatecznie w 1993 roku.  

W Legnicy działają również instytucje kultury: Muzeum Miedzi, Galeria Sztuki, Legnickie 

Centrum Kultury, Legnicka Biblioteka Publiczna oraz instytucja artystyczna – Teatr im. 

H. Modrzejewskiej. Dorocznie odbywa się szereg festiwali międzynarodowych (m. in. Legnicki 

                                                      
1 Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2015.  
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Festiwal SREBRO z Międzynarodowym Konkursem Sztuki Złotniczej, Międzynarodowa Wystawa 

SATYRYKON czy Europejskie Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą”). 

W Legnicy znajdują się siedziby wielu oddziałów instytucji takich jak Urząd Skarbowy, ZUS, 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Komenda 

Policji oraz Komenda Państwowej Straży Pożarnej. W Legnicy ma również siedzibę Starostwo 

Powiatowe.  

W Legnicy funkcjonuje: 

1. 38 przedszkoli (15 miejskich i 23 niepubliczne); 

2. 4 niepubliczne punkty przedszkolne; 

3. 17 szkół podstawowych (14 publicznych i 3 niepubliczne); 

4. 16 gimnazjów (10 publicznych i 6 niepublicznych); 

5. 45 szkół ponadgimnazjalnych: 

 28 szkół publicznych (8 liceów, 8 techników, 5 zasadniczych szkół zawodowych, 

1 specjalna zasadnicza szkoła zawodowa, 1 specjalna przysposabiająca do pracy, 

5 szkół policealnych dla młodzieży); 

 17 szkół niepublicznych (3 licea,1 zasadnicza szkoła zawodowa dla młodzieży, 

4 licea ogólnokształcące dla dorosłych, 9 szkół policealnych). 

W Legnicy siedzibę ma również Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy, Filia 

Politechniki Wrocławskiej, Szkoła Menadżerska, Wyższa Szkoła Medyczna, Seminarium 

Duchowne. Legnica stanowi ośrodek Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, znajdują się 

w niej zakłady należące do KGHM Polska Miedź oraz rozwijający się Legnicki Park 

Technologiczny. Duże znaczenie w strukturze zatrudnienia w mieście i regionie ma Legnicka 

Specjalna Strefa Ekonomiczna. W strefie występuje przemysł motoryzacyjny, meblowy, 

spożywczy, maszynowy, chemiczny i metalowy. 

 

Poniższa tabela prezentuje liczbę ludności na przestrzeni ostatnich lat: 

 

Tabela 1. Ludność miasta Legnica w latach 2012 – 2014 

Rok 2012 2013 2014 

Ludność 102 422 101 992 101 343 

Przyrost -- -0,42% -0,64% 
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Według danych z GUS 2014 roku ludność Legnicy wynosiła 101 343 mieszkańców, w wieku 

produkcyjnym było 63,3 % ogółu ludności (więcej niż w sąsiadujących miastach – Jeleniej Górze 

– 61,5% czy Wałbrzychu – 62,7%). Wskaźnik ten jest porównywalny do ogólnego wskaźnika 

województwa dolnośląskiego, który wynosi 63,5 %. Gęstość zaludnienia miasta w 2014 r. 

wynosiła 1800 osób na 1 km². Średni wiek mieszkańców wynosi 42 lata i jest porównywalny do 

średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie wyższy od 

średniego wieku mieszkańców całej Polski.  

W Legnicy na 1000 mieszkańców pracuje 323 osób. Jest to znacznie więcej niż wartość średnia 

dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości średniej dla Polski. W mieście w 2014 

roku odnotowano 3893 zarejestrowanych bezrobotnych. 
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Poniżej przedstawiono wykres obrazujący ludność Legnicy według płci i wieku w 2014 r.  

  

Rysunek 2. Struktura wieku mieszkańców Legnicy w 2014 r [w tys. ]. 

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2015, Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

  

Strona internetowa Miasta Legnicy znajduje się pod adresem: http://www.legnica.eu. 

 

Szczegółową analizę społeczno-ekonomiczną Gminy Legnica można znaleźć w dokumencie 

„Strategia Gminy Legnica 2015-2020 PLUS”, dostępną na wskazanej wyżej stronie internetowej. 
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1.2  Przegląd dokumentu 

Dokument Strategii Informatyzacji Gminy Legnica składa się z 16 rozdziałów oraz czterech 

dodatków.  

Niniejszy rozdział stanowi wprowadzenie do dokumentu. Rozdział 2. zawiera rozwinięcia 

i definicje skrótów oraz akronimów pojawiających się w treści strategii. W rozdziale 3. 

przedstawione zostały założenia ogólne dokumentu.  

Dokument powstał w oparciu o warsztaty, w których uczestniczyli przedstawiciele Urzędu 

Miasta, Jednostek Gminy oraz innych organizacji prowadzących działalność na terenie gminy. 

Szczegółowe informacje na temat metodyki prac zawarte zostały w rozdziale 4.  

W rozdziale 5. przedstawiono uwarunkowania prawne, zgodnie z którymi przebiegać powinna 

informatyzacja Gminy Legnica.  

Rozdział 6. stanowi analizę zgodności niniejszej strategii ze Strategią Rozwoju Województwa 

Dolnośląskiego 2020, Strategią Miasta Legnica 2015-2020 PLUS oraz Programem Zintegrowanej 

Informatyzacji Państwa.  

Rozdział 7. zawiera diagnozę stanu obecnego infrastruktury IT w gminie. Przedstawione zostały 

kluczowe inwestycje, wykorzystywane w UM systemy informatyczne, świadczone przez gminę 

e-usługi a także rekomendacje i wnioski z przeprowadzonych audytów teleinformatycznych.  

Analiza SWOT przedstawiona jest w kolejnym rozdziale – 8. Czynniki oraz poszczególne wagi 

opracowane zostały na warsztatach z przedstawicielami jednostek gminy oraz instytucji 

funkcjonujących na terenie Legnicy.  

Rozdział 9. stanowi fundament Strategii Informatyzacji Gminy Legnica definiując misję, wizję 

dla obszaru IT, a także określa cele strategiczne i wynikające z nich cele szczegółowe strategii. 

Przedstawione zostały również potencjalne źródła finansowania dla realizacji poszczególnych 

celów szczegółowych, analiza ryzyka. W rozdziale tym wskazano także priorytety 

poszczególnych przedsięwzięć.  

Rozdział 10. zawiera wytyczne w zakresie wdrażania dokumentu oraz monitoringu strategii IT.  

Wstępny, szacunkowy kosztorys wdrażania projektów wynikających z celów szczegółowych 

znajduje się w rozdziale 11.  

Rozdział 12. zawiera harmonogram realizacji strategii informatyzacji, a 13. analizę 

ewentualnych zmian organizacyjno-kadrowych niezbędnych od prawidłowego rozwoju 

teleinformatyki w  Legnicy.  

W rozdziale 14. zamieszczono podsumowanie Strategii Informatyzacji. 
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2.  Skróty, akronimy, definicje 

Tabela 2. Skróty, akronimy, definicje 

Skrót/akronim Definicja 

ABI Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

API ang. Application Programming Interface, Interfejs programistyczny aplikacji 

Beacon Małe urządzenie, działające na oszczędnych bateriach, wysyłające sygnał radiowy 

i komunikujące się ze smartfonami za pomocą złącz Bluetooth 

CeDIZ Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o. o.  

CPD/CUW Centrum Przetwarzania Danych / Centrum Usług Wspólnych 

e-learning Nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu 

e-usługa Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sieć telekomunikacyjną 

z wykorzystaniem technologii informacyjnej 

ePUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej  

ERGO System modułowy umożliwiający prowadzenie rejestrów publicznych w 

szczególności w zakresie informacji przestrzennej  

GROBONET System do wyszukiwania grobów 

Hotspot Otwarty punkt dostępu, umożliwiający połączenie z Internetem, najczęściej za 

pomocą sieci bezprzewodowej opartej na standardzie Wi-Fi  

ICT ang. Information and Communication Technologies, Teleinformatyka – pojęcie 

obejmujące szeroki zakres wszystkich technologii umożliwiających przekształcanie 

i przesyłanie informacji 

IntraDOK Elektroniczny System Obiegu Dokumentów 

IoT ang. Internet od Things, Internet Rzeczy – koncepcja, zgodnie z którą 

jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio 

gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci 

komputerowej 

IT ang. Information Technology, Technologia informacyjna 
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ITS Inteligentny System Transportowy 

Kataster OnLine System do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, wykorzystujący 

technologię WWW do modyfikacji danych podmiotowych, przedmiotowych 

(geometryczno-opisowych) oraz do udostępniania i wglądu w dane ewidencyjne 

KRI Krajowe Ramy Interoperacyjności zdefiniowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

KSAT2000i / 

KSAT 

Zintegrowany System Zarządzania dla jednostek samorządu terytorialnego – 

informatyczny system zarządzania obejmujący m.in. zagadnienia finansowe 

LEGMAN Miejska Sieć Teleinformatyczna LEGMAN 

LMDS ang. Local Multipoint Distribution Services – technologia szerokopasmowego 

bezprzewodowego dostępu do internetu, wykorzystująca transmisję radiową w 

paśmie wysokich częstotliwości 20-40 GHz, w obrębie obszarów o powierzchni 

kilku kilometrów kwadratowych 

Open Data pol. Otwarte Dane, koncpecja mówiąca, iż dane powinny być dostępne dla 

wszystkich do użytku i ponownej publikacji, bez ograniczeń 

PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

POI ang. Point Of Interest – punkt w przestrzeni, najczęściej na powierzchni Ziemi, 

który może być użyteczny lub warty uwagi dla użytkownika systemu 

PZIP Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa 

RPO WD Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 

RSI Rada Strategii Informatyzacji 

SIGL Strategia Informatyzacji Gminy Legnica 

SISMS System umożliwiający przesyłanie do zarejestrowanych użytkowników krótkich 

wiadomości tekstowych z Urzędu Miasta lub Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego dla Miasta Legnicy 

Inteligentne 

Miasto 

ang. Smart City - miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-

komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury 

miejskiej oraz podniesienia świadomości mieszkańców 
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SML Strategia Miasta Legnica na lata 2015-2020 PLUS 

SRWD2020 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 

SWOT ang. StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats, jedna z najpopularniejszych 

heurystycznych technik analitycznych zarządzania strategicznego, służąca do 

porządkowania informacji 

SZBI System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 

VoIP ang. Voice over Internet Protocol - technika umożliwiająca przesyłanie dźwięków 

mowy za pomocą łączy internetowych lub oddzielnych sieci wykorzystujących 

protokół IP, popularnie nazywana „telefonią internetową” 

Workflow Automatyzacja procesów biznesowych, w całości lub w części, podczas której 

dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do 

następnego, według odpowiednich procedur zarządczych 

WWW ang. World Wide Web, hipertekstowy, multimedialny, internetowy system 

informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C 

ZSZM Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Miastem – kluczowy system 

typu backoffice Urzędu Miasta Legnicy 
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3.  Założenia ogólne 

W pierwszej kolejności przedstawimy charakterystykę celu prowadzonych prac. Zasadniczym 

celem prac to budowa Strategii Informatyzacji Gminy Legnica (w skrócie SIGL) jako 

uszczegółowienie „Strategii Miasta Legnica na lata 2015-2020 PLUS” w obszarze 

teleinformatyki. 

 

Strategia (w szczególności SIGL) jest definiowana w następujący sposób: 

„Strategia jest zbiorem celów (zadań), ujętych w programy i plany. Stanowi ona wzorzec 

decyzji, które dotyczą pozycji i tożsamości organizacji, jej zdolności do wykorzystywania 

swych mocnych stron oraz prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu.” 

K. R. Andrews 

Z kolei A. D. Chandler przedstawia strategię w następujący sposób: 

„Strategia wyraża cele długoterminowe organizacji, odpowiadające generalnym 

kierunkom działania, a także przedstawia alokację zasobów, jakie są niezbędne do 

realizacji przyjętych celów.” 

 

Strategia informatyzacji wyraża cele długoterminowe w zakresie: 

 eksploatacji i rozwoju systemów informatycznych Gminy, 

 eksploatacji i rozwoju technologii informatycznych Gminy, 

 eksploatacji i rozwoju infrastruktury teleinformatycznej, 

 sposobu zarządzania informatyką w Gminie.  

 

Cele te odpowiadają generalnym kierunkom działania wskazanym w Strategii Rozwoju Miasta 

Legnicy.  

Strategia przedstawia także alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów 

oraz wskazuje na harmonogram ich realizacji.  

 

Podejście strategiczne do zarządzania pozwala skupić się na najważniejszych zadaniach 

z punktu widzenia celu nadrzędnego organizacji oraz właściwego ustalenia priorytetów.  
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4.  Metodyka pracy 

Wstępnym etapem prac nad strategią było przeprowadzenie Audytu teleinformatycznego 

Urzędu Miasta oraz Jednostek Gminy.  

 

Wnioski z tych audytów przełożyły się bezpośrednio na ocenę potrzeby podejmowania 

poszczególnych działań. 

 

Dokument strategii informatyzacji Gminy Legnica został opracowany w oparciu o szereg 

warsztatów zorganizowanych w celu poprawnego określenia misji, wizji, celów strategicznych 

oraz szczegółowych, a także zbadania potrzeb i zdefiniowania strategicznych dla Gminy 

przedsięwzięć. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta, Jednostek Gminy, 

reprezentanci Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz przedsiębiorstw i innych organizacji 

prowadzących działalność na terenie Gminy Legnica.  

 

Poniżej lista instytucji, których przedstawiciele uczestniczyli w warsztatach: 

 

Jednostki Gminne:  

1. Straż Miejska Legnica, 

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, 

3. Legnicka Biblioteka Publiczna, 

4. Legnickie Centrum Kultury, 

5. Galeria Sztuki (Plac Katedralny 1), 

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, 

7.  Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, 

8. Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, 

9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy, 

10. Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy, 

11. Szkoła Podstawowa nr 9 w Legnicy, 
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12. II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy, 

13. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy, 

14. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Legnicy, 

15. Młodzieżowa Rada Miejska w Legnicy. 

 

Pozostałe podmioty:  

16. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A., 

17. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, 

18. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 

19. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, 

20. Komenda Miejska Policji w Legnicy, 

21. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, 

22. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, 

23. Netia S.A. 

 

Szczegółowe informacje na temat agendy prac znajdują się w dodatku A.  
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5.  Uwarunkowania prawne informatyzacji Gminy 

Wymagania i mechanizmy prawne informatyzacji Gminy Legnica zawarte są m. in. w: 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (t.j.: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 113); 

 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 

1024); 

  

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie 

sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów 

elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 

elektronicznych (t.j.: Dz.U. 2015  poz. 971); 

 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu 

i trybu udostępniania danych z rejestru publicznego (Dz.U. 2005 Nr 205 poz. 1692);  

 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. 

w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien 

spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz.U. 2011 

nr 93 poz. 545); 

 

6. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 

podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. 2011 Nr 159, 

poz. 948); 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000113&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000971&min=1
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7. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 Nr 

76, poz. 489 z późn. zm.: Dz.U. 2012 poz. 951 2013.01.01); 

 

8. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (tj. Dz.U. 2014 poz. 1114). 

 

9. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (t.j.: Dz.U. 2013 r. poz. 1235, 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133, 

z 2015 r. poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 1265, 1434, 1590, 1642, 1688, 1936). 

 

10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. 2015 r. poz. 

2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677); 

 

11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2013 r. poz. 

907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 

478, 605); 

 

12. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. 

2016 poz. 23); 

 

13. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. 2015 r. 

poz. 2058, z 2016 r. poz. 34, 352); 

 

14. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t.j.: Dz. U. 2013 

r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844, z 2016 r. poz. 147, 615); 

 

15. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz.U. 2014 r. poz. 243, 

827, 1198, z 2015 r. poz. 1069, 1893, 2281, z 2016 r. poz. 147, 542);  

 

16. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(t.j.: Dz.U. 2015  poz. 880, 1045, 1777, 2281); 
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17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości 

opłaty za wniosek o opinię Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącą 

wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego działalności w zakresie 

telekomunikacji (Dz U. 2010 nr 118, poz. 796). 
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6.  Analiza zgodności strategii informatyzacji 

Strategia Informatyzacji Miasta Legnicy w pełni wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta Legnica 

2015-2020 PLUS, Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 oraz strategie na 

poziomie centralnym i ma na celu wyznaczenie strategicznego kierunku rozwoju miasta w tym 

zakresie.  

Strategia informatyzacji wskazuje obszary, które szczególnie potrzebują działań zmierzających 

do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, efektywnego wykorzystywania nowych technologii 

dla polepszenia jakości życia mieszkańców oraz usprawnienia procedur administracyjnych. 

Działania te spoczywają głównie na samorządzie lokalnym, który najlepiej zna potrzeby 

mieszkańców oraz najczęściej się z nimi kontaktuje.  

Niniejsze opracowanie jest traktowane jako punkt wyjścia dla stopniowego stwarzania 

warunków prowadzących do doskonalenia społeczeństwa informacyjnego, wzmocnienia 

dostępu do nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz etapowej 

automatyzacji wybranych usług świadczonych przez publiczne jednostki organizacyjne.  

Dokument stanowi wizję, opisuje cele i kierunki rozwoju informatyzacji i – co za tym idzie – daje 

podstawę do zdefiniowania konkretnych zadań, które powinny zostać zrealizowane w ciągu 

najbliższych lat. Strategia jest spójna z europejską, krajową oraz regionalną polityką 

prowadzoną w tym zakresie, która zakłada świadome wykorzystywanie innowacyjnych 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla rozwoju społecznego i gospodarczego.  

Realizacja Strategii podniesie jakość usług świadczonych w obszarze administracji publicznej, 

przedsiębiorstw, edukacji i ochrony zdrowia, a także sportu, kultury i turystyki.  

 

6.1  Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 

Cel: Nowoczesna gospodarka i wysoka jakość życia w atrakcyjnym środowisku 

Wizja: Blisko siebie – blisko Europy  

 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 wyznacza następujące cele szczegółowe: 

Cel 1. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy; 

Cel 2. Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej; 

Cel 3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MSP; 

Cel 4. Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz 

dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa; 
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Cel 5. Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno-informacyjnych; 

Cel 6. Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników; 

Cel 7. Włączenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakości życia; 

Cel 8. Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne.  

 

W celu skierowania adekwatnej interwencji publicznej, SRWD wyznacza Obszary Strategicznej 

Interwencji (OSI). Wobec tych obszarów samorząd województwa będzie mógł podejmować 

działania interwencyjne, mające na celu rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, pobudzenie 

rozwoju oraz pomoc w sferach jednoznacznie wymagających pomocy publicznej.  

 

Wśród wymienionych obszarów jest Legnicko-Głogowski Okręg Przemysłowy. Odnosząc się do 

celów rozwojowych Województwa Dolnośląskiego, najwyższy priorytet otrzymały: 

 

Cel 5. Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno-informacyjnych– 8/8 punktów 

oraz 

Cel 7. Włączenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakości życia– 7/8 punktów 

a także 

Cel 8. Podniesiene pozionu edukacji, kształcenie ustawiczne – 6/8 punktów. 

 

Właśnie te cele bezpośrednio odnoszą się do rozwoju technologii i usług cyfrowych. 

Osiągnięcie założonych w SRWD celów, będzie możliwe dzięki skupieniu prowadzonych działań 

w ośmiu kluczowych grupach, nazwanych Makrosferami: 

 Infrastruktura, 

 Rozwój obszarów miejskich i wiejskich, 

 Zasoby, 

 Turystyka, 

 Zdrowie i bezpieczeństwo, 

 Edukacja, nauka, kultura i informacja, 

 Społeczeństwo i partnerstwo, 

 Przedsiębiorczość i innowacyjność. 
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Tabela 3. Makrosfery a cele SRWD 

Makrosfera Realizacja celów 

Infrastruktura 2, 4, 6 

Rozwój obszarów miejskich i wiejskich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Zasoby 4 

Turystyka 2, 3, 4, 6, 7 

Zdrowie i bezpieczeństwo 2, 4, 5, 7,  8 

Edukacja, nauka, kultura i informacja 1, 5, 6, 8 

Społeczeństwo i partnerstwo 1, 3, 5, 6, 7, 8 

Przedsiębiorczość i innowacyjność 1, 3, 5, 6, 7, 8 

 

Poniżej znajduje się zestawienie odnoszące się do Makrosfer względem celów rozwoju w ujęciu 

rozwoju technologii i usług cyfrowych: 
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Tabela 4. Makrosfery IT w SRWD 

Makrosfera Rodzaj Oznaczenie SRWD Treść 

ZDROWIE I 

BEZPIECZEŃSTWO 

Priorytet 5.1.5.  Ochrona przed klęskami żywiołowymi, w tym szczególnie likwidacja 

zagrożeń powodziowych.  

ZDROWIE I 

BEZPIECZEŃSTWO 

Priorytet 5.1.6.  Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osobistego, publicznego 

i zdrowotnego, w tym ratownictwa.  

ZDROWIE I 

BEZPIECZEŃSTWO 

Przedsięwzięcie 5.4.11.  Realizacja działań służących minimalizacji zagrożeń wynikających 

z ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i awarii przemysłowych.  

ZDROWIE I 

BEZPIECZEŃSTWO 

Przedsięwzięcie 5.4.12.  Koordynacja działań różnych podmiotów i zarządzanie informacją 

o bezpieczeństwie.  

ZDROWIE I 

BEZPIECZEŃSTWO 

Przedsięwzięcie 5.4.17.  Budowa zintegrowanego systemu ratownictwa, poprawa stanu 

wyposażenia w sprzęt służący prowadzeniu działań ratowniczych, 

wdrażanie nowoczesnych metod szkolenia służb i innych podmiotów 

ratowniczych, prowadzenie działań w kooperacji z sąsiednimi 

regionami i krajami.  

ZDROWIE I 

BEZPIECZEŃSTWO 

Przedsięwzięcie 5.4.18.  Budowa kompleksowego systemu teleinformatycznego 

monitorującego, identyfikującego i prognozującego zagrożenia 

odnoszące się do środowiska, zdrowia, życia i mienia mieszkańców 

regionu.  
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Makrosfera Rodzaj Oznaczenie SRWD Treść 

EDUKACJA, NAUKA, 

KULTURA, SPORT I 

INFORMACJA 

Priorytet 6.1.13.  Rozwój społeczeństwa informacyjnego.  

EDUKACJA, NAUKA, 

KULTURA, SPORT I 

INFORMACJA 

Priorytet 6.1.16.  Przeciwdziałanie powstawaniu obszarów wykluczenia informacyjnego.  

EDUKACJA, NAUKA, 

KULTURA, SPORT I 

INFORMACJA 

Priorytet 6.1.17.  Rozwój e-usług.  

EDUKACJA, NAUKA, 

KULTURA, SPORT I 

INFORMACJA 

Korzyść 6.2.5.  Podniesienie jakości życia przez ułatwienie dostępu do informacji, 

usług publicznych i edukacji.  

EDUKACJA, NAUKA, 

KULTURA, SPORT I 

INFORMACJA 

Korzyść 6.2.6.  Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu.  

EDUKACJA, NAUKA, 

KULTURA, SPORT I 

INFORMACJA 

Korzyść 6.2.8.  Rozwój procesu edukacyjnego w oparciu o technologie informacyjno-

komunikacyjne.  
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Makrosfera Rodzaj Oznaczenie SRWD Treść 

EDUKACJA, NAUKA, 

KULTURA, SPORT I 

INFORMACJA 

Korzyść 6.2.9.  Poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego w regionie.  

EDUKACJA, NAUKA, 

KULTURA, SPORT I 

INFORMACJA 

Kryterium 6.3.5.  Preferencje dla projektów wykorzystujących Systemy Informacji 

Przestrzennej.  

EDUKACJA, NAUKA, 

KULTURA, SPORT I 

INFORMACJA 

Kryterium 6.3.6.  Projekty posiadające wsparcie partnerów biznesowych, społecznych 

i samorządowych.  

EDUKACJA, NAUKA, 

KULTURA, SPORT I 

INFORMACJA 

Kryterium 6.3.7.  Projekty wdrażające innowacyjne technologie informacyjno-

komunikacyjne i wyrównujące dostęp do szerokopasmowego 

Internetu e-usług na obszarach wiejskich i miejskich.  

EDUKACJA, NAUKA, 

KULTURA, SPORT I 

INFORMACJA 

Przedsięwzięcie 6.4.30.  Budowa infrastruktury dostępu do informacji.  

EDUKACJA, NAUKA, 

KULTURA, SPORT I 

INFORMACJA 

Przedsięwzięcie 6.4.31.  Zwiększenie dostępu do informacji ważnych dla obywateli regionu 

w sferze publicznej.  
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Makrosfera Rodzaj Oznaczenie SRWD Treść 

EDUKACJA, NAUKA, 

KULTURA, SPORT I 

INFORMACJA 

Przedsięwzięcie 6.4.34.  Cyfryzacja, rozbudowa i udostępnienie informacji instytucji 

publicznych Dolnego Śląska, m. in. : poprzez przekształcenie 

analogowych danych i dokumentów wytwarzanych przez instytucje 

publiczne w zasoby cyfrowe oraz udostępnienie w ich sieci poprzez 

utworzenie platform internetowych.  

EDUKACJA, NAUKA, 

KULTURA, SPORT I 

INFORMACJA 

Przedsięwzięcie 6.4.35.  Budowa dolnośląskich platform internetowych, tj. e-administracja, e-

zdrowie, e-kultura, e-oświata i ich integracja z platformą informacyjną 

eDS.  

EDUKACJA, NAUKA, 

KULTURA, SPORT I 

INFORMACJA 

Przedsięwzięcie 6.4.36.  Budowa systemów obsługujących zintegrowane produkty turystyczne 

na Dolnym Śląsku.  

EDUKACJA, NAUKA, 

KULTURA, SPORT I 

INFORMACJA 

Przedsięwzięcie 6.4.37.  Wykształcenie kadry instytucji publicznych zdolnej do udostępniania, 

zarządzania i administrowania zasobami cyfrowymi.  

EDUKACJA, NAUKA, 

KULTURA, SPORT I 

INFORMACJA 

Przedsięwzięcie 6.4.38.  Budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.  

EDUKACJA, NAUKA, 

KULTURA, SPORT I 

INFORMACJA 

Przedsięwzięcie 6.4.39.  Budowa Dolnośląskiego Obszaru Rozwoju Technologii Informacyjno-

Komunikacyjnych.  
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Makrosfera Rodzaj Oznaczenie SRWD Treść 

EDUKACJA, NAUKA, 

KULTURA, SPORT I 

INFORMACJA 

Przedsięwzięcie 6.4.40.  Rozwój e-usług, m. in. w zakresie:  

- tworzenia i promowania mechanizmów elastycznych i aktywnych 

form zatrudnienia, przeciwdziałających wykluczeniu z rynku pracy;  

- stymulowania współpracy administracji publicznej z organizacjami 

sektora pozarządowego;  

- wspomagania osób starszych i niepełnosprawnych, w tym usług 

uzupełniających system ochrony zdrowia;  

- monitorowanie i prognozowanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń 

dla zdrowia, życia, mienia i środowiska.  
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6.2  Strategia Miasta Legnica 2015-2020 PLUS 

Strategia Miasta Legnica 2015-2020 PLUS (w skrócie SML) definiuje następującą wizję: 

 

Legnica innowacyjnym, regionalnym ośrodkiem wzrostu, kształtującym usługi 

administracji, nauki, zdrowia, kultury, sportu oraz turystyki w wymiarze ponadlokalnym.  

 

Ta ogólna wizja została uszczegółowiona w następujących elementach wizji: 

 

Legnica to atrakcyjny, zróżnicowany i bogaty rynek pracy, zapewniony dzięki 
rozwiniętemu i innowacyjnemu sektorowi usług oraz sektorowi małych i średnich 
przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych.

Legnica miastem spotkań biznesu, otwartym na inwestycje i nowych inwestorów, 
budującym swoją gospodarczą przewagę konkurencyjną w oparciu o wysoką 
dostępność komunikacyjną i rozbudowaną infrastrukturę sieciową.

Legnica miastem ładu przestrzennego, o wysokiej estetyce, zrewitalizowanej 
zabudowie historycznej, atrakcyjnych przestrzeniach publicznych dla integracji 
społecznej, wypoczynku, turystyki, rekreacji oraz kultury w centrum i na osiedlach 
mieszkaniowych.

Legniczanie niezależnie od wieku - zaangażowani społecznie, kreatywni, aktywni sportowo 
i kulturalnie, świadomi roli sportu i rekreacji w budowaniu zdrowego społeczeństwa, o 
wysokiej świadomości ekologicznej, poczuciu tożsamości lokalnej, tworzący 
społeczeństwo obywatelskie.
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Realizacja strategii wiąże się z następującymi celami strategicznymi: 

 

Na kolejnych diagramach zostaną scharakteryzowane cele operacyjne, powiązane z celami 

strategicznymi, dla których zidentyfikowano powiązania ze SIGL (szczegółowe informacje na 

temat powiązań można znaleźć w sekcji 9.3 „Cele strategiczne IT”).  

Legniczanie – wysoko wyedukowani, przedsiębiorczy, o wysokich aspiracjach życiowych 
i wyższym statusie materialnym.

Legnica regionalnym ośrodkiem nauki, edukacji i kultury.

Legnica miastem wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, dzięki świadczeniu 
nowoczesnych i wysokiej jakości usług komunalnych.

Legnica miastem sprzyjającym rodzinie: bezpiecznym, zapewniającym powszechny 
dostęp do rozbudowanej infrastruktury społecznej i wysokospecjalistycznych usług 
zdrowia.

Legnica miastem o wysokim dostępie do Internetu szerokopasmowego, rozwijającym e-
usługi,  w tym usługi publiczne, którego mieszkańcy powszechnie i umiejętnie 
wykorzystują technologie teleinformatyczne.
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6.3  Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa 

 

Cel strategiczny programu: zwiększenie zarówno podaży oczekiwanych przez społeczeństwo 

wysokiej jakości publicznych e-usług w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania mierzonego 

odsetkiem obywateli i przedsiębiorców, korzystających z Internetu w relacjach z administracją 

publiczną, zgodnie z celami strategii Sprawne Państwo oraz Europejskiej Agendy Cyfrowej, 

z poziomu 32% w 2012 do 64% w 2020 (w przypadku obywateli) i z poziomu 90% w 2012 do 

95% w 2020 roku(dla przedsiębiorców).  

 

Cel operacyjny realizacji programu: zapewnienie interoperacyjności istniejących oraz nowych 

systemów teleinformatycznych administracji publicznej, przy równoczesnym eliminowaniu 

powielającej się funkcjonalności, co doprowadzi do stworzenia spójnego, logicznego 

i sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego na poziomie 

wewnątrzkrajowym i europejskim usługi kluczowe dla obywateli i przedsiębiorców, w sposób 

efektywny kosztowo i jakościowo.  

 

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa zakłada prowadzenie działań w następujących 

obszarach: 

 Integracja usług; 

 Integracja danych; 

 Zintegrowany dostęp do danych publicznych; 

 Zintegrowana informacja zarządcza. 
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Poniżej przedstawione zostały kluczowe działania zintegrowanej informatyzacji zawarte 

w dokumencie PZIP: 

 osiągnięcie interoperacyjności rejestrów publicznych i innych systemów 

teleinformatycznych; 

 utworzenie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania ponadresortowej struktury 

zarządzania budową systemu informacyjnego państwa; 

 zapewnienie pełnej funkcjonalnej integracji platformy ePUAP z systemami 

informatycznymi administracji publicznej; 

 zapewnienie w każdym systemie administracji publicznej możliwości identyfikacji 

Profilem Zaufanym; 

 zbudowanie platformy integracyjnej rejestrów publicznych; 

 uruchomienie Państwowej Chmury Obliczeniowej; 

 zinwentaryzowanie zasobów teleinformatycznych jednostek administracji 

publicznych i utworzenie baz procedur i rejestrów – do 2015 r.; 

 identyfikowanie uwarunkowań i aktualizacja ram prawnych – proces ciągły; 

•Cel: doprowadzenie do integracji usług elektronicznych świadczonych przez jednostki całej
administracji dla obywateli i przedsiębiorstw

Obszar integracji usług

•Cel: zapewnienie możliwości dostępu obywatela i przedsiębiorców do danych
przechowywanych w związku z ich sprawami urzędowymi, we wszystkich systemach
ewidencyjnych administracji publicznej, za pośrednictwem mechanizmów platformy ePUAP,
a także platform tematycznych i regionalnych

Obszar integracji danych

•Cel: przygotowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych umożliwiających praktyczną
realizację zasady otwartego dostępu do danych publicznych

Obszar zintegrowanego dostępu do danych publicznych

•Realizacja działań w wyżej opisanych obszarach, przygotuje warunki konieczne do zbudowania
systemu analitycznego wspierającego kierownictwo państwa w podejmowaniu optymalnych
decyzji

Obszar zintegrowanej informacji zarządczej
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 uwzględnienie międzynarodowych wytycznych dostępności WCAG 2.0 dla 

wszystkich platform, baz i systemów w celu umożliwienia korzystania z ich 

zasobów przez jak największą liczbę obywateli -  do 2015 r.; 

 zapewnienie finansowania budowy rozwiązań informatycznych, ich rozwoju 

i utrzymania w okresie eksploatacji – proces ciągły; 

 budowanie kompetencji cyfrowych wewnątrz administracji oraz w społeczeństwie. 

 

Realizacja Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa opierać się ma poprzez 

podejmowanie usystematyzowanych działań w następujących kierunkach:  

1. ŚWIADCZENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH (w szczególności w zakresie: spraw 

administracyjnych, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, wspierania 

przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej, rozliczania 

podatków, zapewnienia bezpieczeństwa kryzysowego i powiadamiania ratunkowego, 

efektywniejszego wykorzystania danych przestrzennych i usług infrastruktury informacji 

przestrzennej, oraz dostarczania usług infrastrukturalnych w modelu chmury 

obliczeniowej); 

2. OTWARTY RZĄD I WSPIERANIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO (np. 

otwarty rząd, ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, nowoczesna 

edukacja); 

3. WYZNACZANIE STANDARDÓW I TWORZENIE WARUNKÓW DLA EFEKTYWNEJ 

I BEZPIECZNEJ E-ADMINISTRACJI (w szczególności w zakresie interoperacyjności, 

zapewnienia bezpieczeństwa oraz narzędzi identyfikacji i uwierzytelniania); 

4. INFORMATYZACJA URZĘDÓW (w szczególności w odniesieniu do elektronizacji obiegu 

dokumentów, usprawnieniu zarządzania organizacją dzięki stosowaniu dobrych praktyk 

zarządzania usługami informatycznymi, wykorzystaniu dostępnych technologii np. 

systemów klasy ERP).  
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7.  Diagnoza obecnego stanu zasobów IT 

7.1  Charakterystyka obszaru IT 

Legnica jest Miastem prowadzącym od wielu lat kompleksowy program informatyzacji. 

Stan obecny infrastruktury IT został zdiagnozowany podczas przeprowadzonych audytów 

teleinformatycznych w Urzędzie Miasta i Jednostkach Gminy oraz podczas prac nad Strategią 

IT. 

 

W kolejnych punktach opisano inwestycje miejskie oparte na usługach IT. 

 

 e-usługi 

Urząd Miasta Legnica uruchomił 18 serwisów internetowych – szczegółową ich listę można 

znaleźć w dodatku B. 

 

Obecny wykaz udostępnionych e-formularzy na platformie ePUAP objemuje: 

1. Pismo ogólne do urzędu, 

2. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu, 

3. Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowych, 

4. Dopisanie do spisu wyborców, 

5. Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, 

6. Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką, 

7. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, 

8. Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego, 

9. Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta, 

10. Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie 

transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na 

prowadzenie ww. działalności, 

11. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

12. Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, 

13. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. 
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Urząd opracował ponadto informacyjne karty usług (patrz dodatek C.), co pozwala na 

relatywnie szybkie uruchomienie ewentualnych dodatkowych e-usług na wyższych poziomach 

interoperacyjności.  

 

W Urzędzie Miasta prowadzony jest również punkt potwierdzania profilu zaufanego ePUAP dla 

mieszkańców i klientów Urzędu. 

 

 SIP – portal prezentujący dane przestrzenne  

System Informacji Przestrzennej (SIP) dla miasta Legnicy stanowi vademecum informacji 

przestrzennych o Legnicy dostępne przez Internet. Informacje te związane są ściśle z lokalizacją 

obiektów opisując zarówno ich kształt, lokalizację bezwzględną i topologię jak i atrybuty nie 

mające charakteru przestrzennego. Można go znaleźć na stronie http://sip.legnica.eu. 

 

Dzięki SIP można obecnie uzyskać następujące informacje o charakterze przestrzennym: 

 Mapa katastralna – zawiera dane ewidencyjne takie jak granice i numery działek, użytki 

gruntowe, budynki i ich przeznaczenie, nazwy ulic i placów oraz klasyfikacja 

gleboznawcza.  

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – zawiera 

politykę zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta.  

 Fotomapa – Mapy miasta w postaci obrazów forograficznych z lat 1996, 2004, 2008 oraz 

2012.  

 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – plany będące podstawą do 

wydawania decyzji administracyjnych w gospodarce przestrzennej miasta.  

 Mapy tematyczne – zawierające informacje obejmujące: 

 Funkcje użytkowe budynków; 

 Mapę wysokości budynków; 

 Mapę działek według grup rejestrowych; 

 Mapę użytków gruntowych według rodzajów; 

 Mapę konturów klasyfikacyjnych według rodzaju; 

 Mapę akustyczną. 

http://sip.legnica.eu/
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Niezależnie od wspomnianego systemu funkcjonuje Zintegrowany System Informatyczny 

Informacji Geograficznej Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji obejmujący 

swoim zakresiem przebieg instalacji wodno-kanalizacyjnych w mieście. 

 

 Miejska Szerokopasmowa i Bezpieczna Sieć Teleinformatyczna LEGMAN  

Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN ma na celu połączenie wszystkich 

Jednostek Gminy, w celu usprawnienia przepływu informacji oraz zwiększenia funkcjonalności 

e-administracji. Założeniem projektu jest budowa sieci w oparciu o infrastrukturę 

światłowodową. Dotychczas sieć światłowodowa wbudowana została głównie w ramach 

realizacji projektu Zintegrowany System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (ITS), 

natomiast infrastruktura teletechniczna budowana jest w ramach realizacji innych projektów 

infrastrukturalnych. 

 

 

Rysunek 3. Mapa sieci LEGMAN wraz z lokalizacjami 
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Projekt LEGMAN zakłada podłączenie do sieci LEGMAN około 90 lokalizacji na terenie Legnicy, 

będących siedzibami Jednostek Gminy. Obecnie podłączonych jest 17 lokalizacji, 

a w najbliższym czasie planowanych do podłączenia w jest kolejnych 39. 

 

Uzupełnieniem światłowodowej infrastruktury doziemnej jest infrastruktura radiowa (dwie 

stacje bazowe 5GHz i stacja bazowa LMDS podsystemu monitoringu miejskiego).  

 

Rysunek 4. Zasięg stacji bazowych 5GHz 

 

Elementami sieci LEGMAN są miejskie hotspoty. Obecnie na terenie Legnicy, w sieci LEGMAN, 

aktywnych jest 13 hotspotów, a w najbliższym czasie zostanie uruchomionych kolejnych 

7 w przestrzeniach publicznych.  

Od roku 2011 Gmina Legnica jest Jednostką Samorządu Terytorialnego wykonującą działalność 

w zakresie telekomunikacji na podstawie uchwały Rady Miejskiej Legnicy nr VI/66/2011 z dnia 

28 marca 2011 r., zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) nr OWR-

WKT-6003-1/11(5) z 20 maja 2011r. i widnieje w rejestrze UKE pod numerem 40. 
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 zintegrowany system zarządzania ruchem i transportem publicznym (ITS) 

W ramach systemu gromadzone są wszystkie dane z terenu całego miasta, które dotyczą ruchu 

i zdarzeń drogowych.  

Wdrożone zostały: 

 podsystem wideomonitoringu skrzyżowań,  

 wizualizacji zmienności i utrudnień ruchu,  

 informacji dla kierowców (tablice na bramkach umieszonych nad drogą wyświetlające 

zmienne treści),  

 monitorowania tablic rejestracyjnych,  

 realizacji priorytetów dla transportu publicznego,  

 zarządzania transportem publicznym i obsługi uprzywilejowanych pojazdów 

specjalnych. 

 

Udogodnieniem dla mieszkańców poruszających się komunikacją miejską jest bez wątpienia 

podsystem informacji dla pasażerów, czyli tablice elektroniczne na przystankach, które 

wyświetlają informacje o czasie, jaki pozostał do przyjazdu autobusu danej linii oraz podsystem 

informacji o warunkach atmosferycznych. Popularna i wykorzystywana staje się aplikacja 

mobilna MyBus, za pomocą której można planować podróż i pozyskiwać aktualne informacje nt 

komunikacji miejskiej. Obecnie wszystkie autobusy MPK są wyposażone w autokomputery 

służące do komunikowania się z centrum. 

 

Cele inteligentnego sterowania ruchem to m.in. : 

 zwiększenie atrakcyjności przewozów pasażerskich transportem zbiorowym, 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego, 

 większa płynność ruchu pojazdów, 

 zwiększenie przepustowości poszczególnych odcinków ulic, a co za tym idzie 

zwiększenie prędkości podróży, 

 skrócenie czasu przemieszczania się samochodami i środkami transportu publicznego, 

 poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji CO2 i poziomu 

hałasu.  
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Dzięki portalom its.legnica.eu oraz autobusy.legnica.eu, do danych z systemu mają dostęp 

mieszkańcy Legnicy. Mogą oni w każdej chwili dowiedzieć się, jak aktualnie wygląda sytuacja na 

drogach lub kiedy przyjedzie na przystanek autobus MPK, na który czekają. 

 

 

Rysunek 5. Ekran portalu www.autobusy.legnica.eu 

 

http://www.autobusy.legnica.eu/
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 myBus 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wykorzystuje aplikację myBus jako część Systemu 

Informacji Pasażerskiej do przekazywania informacji pasażerom.  

 

Rysunek 6. Widok ekranu aplikacji myBUS 

 

Aplikacja, oprócz tradycyjnego rozkładu jazdy, umożliwia wyświetlanie najbliższych odjazdów 

w formie tzw. tablicy najbliższych odjazdów. Powstaje ona na podstawie danych uzyskanych ze 

śledzenia pojazdów przez system GPS. Rozwiązanie to pozwala na określenie godziny odjazdu 

autobusu z uwzględnieniem nieprzewidziane opóźnień czy przyspieszenia kursów.  

Należy jednak zauważyć, że Legnica nie wykorzystuje obecnie najpopularniejszego systemu 

informacji pasażerskiej jakim jest serwis oraz aplikacja jakdojade.pl.  

 

 CallPay 

CallPay to aplikacja umożliwiająca zakup biletów na przejazd komunikacją miejską w Legnicy 

(Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne).  

Zakup biletu odbywa się z poziomu aplikacji. Ponieważ system objemuje szereg miejscowości 

niezbędne jest wskazanie Legnicy jako aktualnego miasta. Podczas kontroli biletów, pasażer 
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wykonuje połączenie na numer podany przez kontrolera. Jeśli bilet został zakupiony, otrzymuje 

on wiadomość SMS z potwierdzeniem zakupu odpowiedniego biletu. W przeciwnym razie 

informacja będzie negatywna. 

 

 SkyCash 

W Legnicy funkcjonuje również aplikacja SkyCash, dzięki której w łatwy sposób można opłacić 

miejsce parkingowe, bez konieczności korzystania z parkomatów. Aplikacja pozwala na 

opłacenie postoju w strefach płatnego parkowania.  

 

 zdalny odczyt wodomierzy 

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wdrożyło monitoring sieci, przepompowni 

oraz hydroforni, jak i zdalny odczyt wodomierzy.  

 

  publiczny bezpłatny dostęp do Internetu  

Bezpłatny dostęp do sieci poprzez hot spot, możliwy jest z wykorzystaniem komputerów 

przenośnych i innych urządzeń wyposażonych w interfejs sieci bezprzewodowej pracujących 

w standardzie 802.11b/g/n. Wszystkie miejsca, w których można uzyskać darmowy dostęp do 

Internetu oznaczone są tablicami informacyjnymi. Obecnie hot-spot obejmuję zasięgiem 

centrum miasta oraz budynki Urzędu Miasta. 

 

 

Rysunek 7. Hot-spoty miejskie i ich zasięg 
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Niezależnie od hot-spotów w miejscach publicznych, bezprzewodowy dostęp do internetu jest 

również uruchamiany w placówkach oświatowych na potrzeby uczniów.  

Inna forma świadczenia usług dostępu do Internetu zapewniona jest w lokalizacjach Legnickiej  

Biblioteki Publicznej poprzez udostępnienie stanowisk komputerowych z dostępem do 

Intermetu (m.in. w ramach sieci LEGMAN). Usługa ta jest świadczona w kilkunastu lokalizacjach, 

a do końca 2016 roku zaplanowano udostępnienie stanowisk dla czytelników niemal we 

wszystkich lokalizacjach LBP. Bezpłatnie ze stanowiska z dostępem do Internetu mogą korzystać 

m.in. uczniowie do 19 roku życia, osoby objęte pomocą społeczną, poszukujący pracy, 

posiadający Kartę Dużej Rodziny lub orzeczenie o niepełnosprawności.  

 

 SISMS  

System SISMS umożliwia przesyłanie do zarejestrowanych użytkowników krótkich wiadomości 

tekstowych z Urzędu Miasta lub Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta 

Legnicy. Z usługi tej może skorzystać każdy legniczanin, który posiada telefon komórkowy 

i zarejestruje się w systemie za pomocą wiadomości SMS. System informuje mieszkańców 

o zagrożeniach takich jak: wichury, gwałtowne burze, powodzie i inne kataklizmy, awariach sieci 

energetycznej, gazowej, czy wodociągowej oraz o utrudnieniach komunikacyjnych. Inną grupą 

powiadomień są SMSy informujące o wydarzeniach i imprezach w mieście. Osobny serwis 

informacyjny istnieje dla tzw. grupy zamkniętej, czyli urzędników, radnych, dziennikarzy, 

dyrektorów publicznych instytucji oraz służb.  

Uzupełnieniem systemu jest Komunikator SISMS – bezpłatna aplikacja dostępna dla posiadaczy 

urządzeń mobilnych z systemem Android oraz iOS, dzięki której można otrzymywać informacje , 

które mogą być  wzbogacone plikami multimedialnymi (zdjęciami, filmami itp.).  

 

Rysunek 8. http://portal.legnica.eu/aktualnosc-5496-

komunikator_sisms_nowa_aplikacja_na.html 
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 LBO – Legnicki Budżet Obywatelski 

Budżet obywatelski pozwala na wydzielenie kwoty z budżetu Miasta Legnicy, w ramach której 

mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście. Propozycję projektu do 

realizacji może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Legnicy.  

Miasto udostępnia mieszkańcom serwis lbo.legnica.eu będący źródłem wiedzy na temat 

Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Z tej strony mieszkańcy mogą pobrać formularze 

wniosków i list poparcia dla danego projektu. W czasie składania wniosków zostaje ponadto 

uruchomiony w Urzędzie Miasta punkt informacyjny umożliwiający konsultacje społeczne. 

W serwisie dodstępna jest mapa, na której oznaczone są projekty zakwalifikowane do 

głosowania. Samo głosowanie również przebiega za pośrednictwem strony 

www.lbo.legnica.eu. Mieszkańcy mają prawo do jednokrotnego głosowania polegającego na 

rozdysponowaniu określonej liczby punktów pomiędzy wybrane projekty. Po zakończeniu 

głosowania, w serwisie umieszczane są wyniki zawierające listę rekomendowanych projektów 

do uwzględnienia w ramach uchwały budżetowej na kolejny rok. Za pomocą ankiety 

internetowej zbierane  są od mieszkańców informacje służące do ewaluacji procesu LBO. 

W roku 2017 na realizację zadań w ramach LBO przeznaczona zostanie kwota ok. 2 milionów 

200 tysięcy złotych. Na każdy z wyznaczonych obszarów przypadnie ok. 200 000 złotych (kwota 

zawiera wykonanie dokumentacji oraz koszty inwestycji).  

 

 Interaktywna turystyka 

W Legnicy zlokalizowanych jest 19 tablic informujących o zabytkach z zamieszczonymi kodami 

QR. Zeskanowany kod przekierowuje turystę na dedykowaną stronę internetową z rozszerzoną 

informacją o danym zabytku. Ponadto w parku funkcjonuje 21 plansz edukacyjnych z kodami 

QR kierującymi do dodatkowych informacji znajdujących się na serwisie zabytki.legnica.eu. 

Ww. plansze rozmieszczone są na na 16 tablicach ustawionych na trasie Ścieżki Edukacyjnej 

w Parku Miejskim.  

Turyści mogą również skorzystać z możliwości wirtualnego zwiedzenia miasta poprzez serwis 

legnica.wkraj.pl. 

W ramach regionalnego projektu popularyzacji tz. Szlaku Cysterskiego w 5 punktach miasta 

zainstalowane zostały infokioski pełnące rolę informacji turystycznej. 

 

http://legnica.wkraj.pl/
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 Narzędzia IT w edukacji 

W legnickich szkołach i przedszkolach wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania IT 

wspomagające prace placówek, jak i e-usługi świadczone na rzecz rodziców, uczniów 

i nauczycieli, m. in.: 

 Hurtownia danych oświatowych SIGMA, SIO, BIP; 

 ODPN – program do naliczania dotacji dla placówek niepublicznych; 

 MOL – program do zarządzania księgozbiorami i katalogami; 

 Elektroniczny nabór do placówek oświatowych; 

 E-dzienniki; 

 Szkolenia e-learningowe dla nauczycieli; 

 Konkursy internetowe; 

 Szkolne strony www i profile społecznościowe.  

W placówkach oświatowych dostępne są również bezpłatne, publiczne hot spoty oraz 

nowoczesne sale multimedialne i tablice interaktywne.  

Placówki oświatowe to także miejsca, gdzie realizowane są programy edukacyjne, w ramach 

których młodzież rozwija umiejętności i wiedzę z zakresu technologii IT/ICT. 

 

 Klasy patronackie 

Legnica należy do najbardziej rozwiniętych i wyspecjalizowanych ośrodków szkolnictwa 

zawodowego na Dolnym Śląsku. W mieście działają dwa najlepsze w regionie technika – 

ekonomiczne i elektroniczne. Bogate doświadczenia mają również tzw. klasy patronackie 

kształcące obecnie prawie 400 uczniów. Legnickie szkoły zawodowe utrzymują ścisłą 

współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami i zakładami usługowymi. Z inicjatywy Prezydenta 

miasta od wielu lat zawierane są porozumienia o współpracy szkół z firmami, a współpraca ta 

przyjmuje formę klas patronackich. Obecnie w dwóch legnickich szkołach zawodowych działa 

13 klas patronackich, w których kształci się łącznie 390 uczniów. 

 

Poniżej przedstawiono główne systemy informatyczne wykorzystywane w Urzędzie Miasta 

Legnicy: 

• KSAT2000i (ZSZM) – Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Miastem, 

którego zadaniem jest wspieranie całości procesów administracyjnych – w tym 

finansowych – realizowanych w Urzędzie Miasta. Posiada strukturę modułową, 
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dzięki czemu możliwe jest odpowiednie dostosowanie do potrzeb urzędu. System 

KSAT składa się z następujących podsystemów: 

o finansowo-księgowo-budżetowy, 

o otoczenia finansowo-księgowo- budżetowego, 

o ewidencyjny, 

o zabezpieczenia społecznego, 

o obsługi urzędu – pracownika,   

o administracyjny.  

 

• IntraDOK – Elektroniczny System Obiegu Dokumentów IntraDOK stanowi platformę 

zarządzania informacją oraz wsparcia procesów biznesowych.  

System IntraDOK umożliwia: 

o digitalizację przychodzących dokumentów oraz archiwizację istniejących 

zasobów, 

o szybką rejestrację i klasyfikację dokumentów na bazie OCR, 

o przyspieszenie i usprawnienie obiegu dokumentów, spraw, zadań, 

poleceń itp., 

o tworzenie własnych procesów obiegu i akceptacji zadań, dokumentów 

i spraw (WorkFlow), 

o integrację funkcjonalności elektronicznego obiegu dokumentów 

z zewnętrznymi systemami poprzez modelowanie własnych procesów 

WorkFlow, 

o tworzenie raportów oraz zestawień w ramach modułu Business 

Intelligence, 

o zarządzanie czasem pracowników (terminarze indywidualne i grupowe), 

o zarządzanie absencjami pracowników (np. urlop, zastępstwo, delegacja). 

o zarządzanie rezerwacjami firmowymi (sale, flota, wyposażenie, itp.).  

• ERGO – system modułowy umożliwiający współpracę gminy oraz Jednostek Gminy. 

Opiera się o model prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej. ERGO 

umożliwia prowadzenie rejestrów publicznych w następujących obszarach: 

o Geodezja i kartografia, 

o Gospodarowanie nieruchomościami, 

o Planowanie przestrzenne, 

o Budownictwo, 

o Gospodarka komunalna, 

o Ochrona zabytków, 

o Ochrona środowiska, 
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o Bezpieczeństwo publiczne, 

o Zarządzanie infrastrukturą drogową i wodociągowo-kanalizacyjną.  

 

• KOL – Kataster OnLine – jest systemem przeznaczonym do prowadzenia ewidencji 

gruntów i budynków, wykorzystujący technologię WWW do modyfikacji danych 

podmiotowych, przedmiotowych (geometryczno-opisowych) oraz do udostępniania 

i wglądu w dane ewidencyjne. KOL wykorzystuje platformę GeoMedia  

i GeoMediaWebMap do tworzenia analiz przestrzennych danych (np. kontrole 

topologiczne, rozliczenia klasoużytków w działkach), wprowadzania informacji 

geometrycznej dotyczącej ewidencji oraz wyświetlania map ewidencyjnych 

i tematycznych.  

 

• eDIOM – System wspomagający zarządzanie i ewidencję dróg i obiektów 

mostowych. Zawiera także dedykowany moduł do tworzenia i wizualizacji projektów 

organizacji ruchu.  

 

Powyższe systemy wykorzystywane są w danych obszarach merytorycznych w zakresie 

odpowiednim do potrzeb, uzupełniając się wzajemnie i w części wymieniajac dane między sobą. 

Systemy są rozwijane poprzez wdrażanie kolejnych dostępnych funkcjonalności oraz 

rozszerzanie ich na potrzeby Urzędu i jednostek Gminy.   
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7.2  Rekomendacje dla Urzędu Miasta Legnicy 

Poniżej przedstawione zostały wnioski z wyników audytów będące rekomendacjami przyszłych 

działań Urzędu Miasta Legnicy w obszarze IT.  

Zalecane jest: 

1. Uruchomienie dedykowanego, bezpiecznego i odpornego na działania niepożądane 

Systemu Konsultacji Społecznych, 

2. Zbudowanie jednej platformy komunikacyjnej front-office zarządzającej wszystkimi 

elementami komunikacji pomiędzy urzędem, a mieszkańcem gminy i innymi 

podmiotami, 

3. Udostępnienie dla osób dostarczających korespondencję urzędu kolektorów danych, 

zintegrowanych z systemami back-office (elektronicznego obiegu spraw i dokumentów, 

systemami dziedzinowymi), celem szybkiej i wydajnej agregacji danych, 

4. Wdrożenie nowych usług elektronicznej komunikacji klienta lub przeprowadzenie 

ewaluacji dotychczas istniejących, 

5. Wzmocnienie i przyśpieszenie działań w zakresie wykonywania wirtualizacji systemów, 

6. Zbudowanie/zmodernizowanie infrastruktury serwerowni tak, aby zbudować jeden 

centralny ośrodek dystrybucji danych (Centrum Przetwarzania Danych / Centrum Usług 

Wspólnych) w ramach własnej, prywatnej chmury danych z podległymi wewnętrznymi 

punktami dystrybucyjnymi w poszczególnych lokalizacjach, 

7. Rozbudowanie sieci LEGMAN tak, aby wszystkie lokalizacje posiadały wydajne łącza 

światłowodowe, z dążeniem do eliminacji łącz radiowych, 

8. Uruchomienie systemu Call Center do obsługi rozmów i zgłoszeń przychodzących oraz 

potrzeb komunikacyjnych zewnętrznych połączone z wdrożeniem systemu VoIP, 

z możliwością rozbudowy o inne aplikacje ICT, 

9. Przeprowadzenie stopniowej unifikacji w zakresie technologii oprogramowania do 

obsługi danych przestrzennych miasta, jako ujednolicenie platformy SIP, 

10. Wdrożenie procedur stosowania otwartych danych ułatwiających integrację systemów 

oraz uniezależniających od dostawców rozwiązań informatycznych, 

11. Uruchomienie dedykowanego stopniowego systemu konferencyjnego, zapewniającego 

bezpieczną, monitorowaną, nadzorowaną, szybką i efektywną komunikację na każdym 

stopniu organizacyjnym. 
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7.3  Rekomendacje dla Jednostek Gminy Legnica 

Przeprowadzony audyt teleinformatyczny stanu obecnego Jednostek Gminy obejmował 62 

jednostki. Badanie przeprowadzane było w formie ankiet, z których każda podzielona była na 

trzy bloki: 

 

7.3.1 Blok A 

Blok A oparty został na wymaganiach Krajowych Ram Interoperacyjności i zawierał łącznie 23 

pytania problemowo-opisowe i obejmował następujące obszary pytań do analizy podstawowej: 

 Usługi elektroniczne, 

 Model usługowy, 

 Obieg dokumentów w organizacji, 

 Dokumenty z zakresu bezpieczeństwa informacji. Zaangażowanie kierownictwa 

podmiotu, 

 Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania informatycznego, 

 Zarządzanie uprawnieniami do systemu, 

 Szkolenia pracowników zaangażowanych w proces przetwarzania informacji, 

 Audyt wewnętrzny z zakresu bezpieczeństwa informacji, 

 Zabezpieczenia techniczno–organizacyjne systemów informatycznych, 

 Rozliczalność działań w systemach teleinformatycznych, 

 Zapewnienie dostępności informacji zawartych na stronach internetowych urzędów 

dla osób niepełnosprawnych. 

 

Z analizy audytu wynika, że procedury bezpieczeństwa w Jednostkach Gminy wymagają 

ciągłego doskonalenia oraz ujednolicania.  

 

7.3.2 Blok B 

Blok B zawierał pytania ilościowe wraz z identyfikacją stanu jakościowego posiadanej 

dokumentacji. Obejmował on pytania z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 

Informacji. Jednostki Gminy otrzymały listę zawierającą 36 dokumentów wymaganych 

w systemie SZBI, na podstawie której deklarowały, czy posiadają wymagany dokument. 

 

Z  analizy audytu wynika, że Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Jednostkach 

Gminy wymagają ujednolicenia.  
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7.3.3 Blok C 

Blok C zawierał 87 pytań identyfikujących ilościowo stan posiadanej infrastruktury technicznej, 

informatycznej i kadrowej z obszaru ICT jednostki.  

Audyt wykazał braki w posiadanej infrastrukturze teleinformatycznej. Większość jednostek nie 

posiada serwerowni, a istniejący sprzęt jest często przestarzały lub nieadekwatny do 

rzeczywistych potrzeb. Deklarowane szybkości łącz internetowych są różne – w zależności od 

jednostki. Niemniej jednak często nie są wystarczające, aby spełnić potrzeby Jednostki Gminy.  

Istnieje również brak odpowiedniej obsady kadry informatycznej w placówkach. Wynika to 

z faktu, że niektóre jednostki nie mają środków na zatrudnienie informatyka na podstawie 

odpowiedniej umowy, lub też kadra nie jest odpowiednio przeszkolona. Często jednostki 

korzystają z zewnętrznej obsługi informatycznej.  

Jednostki gminy posiadają różnych dostawców zarówno hostingu stron www jak i usług poczty 

elektronicznej. Rozwiązanie to nie jest efektywne finansowo i organizacyjnie.  

Rozwiązaniem, które zapewni Jednostkom Gminy dostęp do odpowiedniej infrastruktury, 

wsparcie informatyczne oraz hosting może być budowa Centrum Przetwarzania Danych / 

Centrum Usług Wspólnych, która stanowi jeden z celów operacyjnych strategii informatyzacji 

Gminy Legnica (patrz: Cel operacyjny I.7). 
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8.  Analiza SWOT 

SWOT (ang. Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats) - to jedna z najpopularniejszych 

heurystycznych2 technik analitycznych, która odpowiada między innymi za uporządkowanie 

informacji strategicznej. Polega na obserwacji i analizie środowiska oraz rozgraniczeniu 

spostrzeżeń na czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne. Można ją stosować w poszczególnych 

sferach np. w public relations, finansach, zarządzaniu lub w odniesieniu do całej organizacji. 

Należy podkreślić, że kluczową rolę odgrywa obiektywna ocena organizacji, ponieważ krytyczne 

spojrzenie w szczególności na mocne i słabe strony organizacji sprawi, że analiza będzie bardziej 

wartościowa.  

 

Tabela 5 Macierz analizy SWOT 

 

Pozytywne 

 

Negatywne 

 

Wewnętrzne 

 

Mocne Strony 

(Strenghts) 

 

 

Słabe strony 

(Weaknesses) 

 

 

Zewnętrzne 

 

Szanse 

(Opportunities) 

 

 

Zagrożenia 

(Threats) 

 

Wyżej przedstawiona technika opiera się na posegregowaniu posiadanych informacji według 

wytycznych: 

 S (jak Strenghts), mocne strony, czyli wszystko co stanowi atuty organizacji, pozytywnie 

wyróżniają firmę na tle innych oraz stanowią przewagę konkurencyjną. 

 W (jak Weaknesses), słabe strony, to znaczy takie, które będą spowalniać rozwój 

organizacji. Przykłady: błędy w zarządzaniu pracownikami lub zasobami, brak 

                                                      
2Heurystyka - nauka o dokonywaniu odkryć, zajmująca się badaniem praw, które rządzą myśleniem twórczym, 
oraz formowaniem metod ułatwiających i systematyzujących tego rodzaju działania. (Wikipedia) 
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odpowiednich kwalifikacji lub kompetencji zatrudnionych osób. Szybkie i negatywne 

rozpoznanie problemów może ograniczyć ich negatywny wpływ działania na 

przedsiębiorstwo. 

 O (jak Opportunities), szanse dla organizacji, które mają pozytywny wpływ na dalszy 

rozwój. Pomogą również zniwelować zagrożenia. 

 T (jak Threats), zagrożenia – to czynniki zewnętrzne które będą ograniczać rozwój 

organizacji. Można do nich zaliczyć wszelkiego rodzaju bariery, utrudnienia czy 

dodatkowe koszty działania.  

 

Posegregowane informacje według opisanych kryteriów zapisane zostały w czterodzielnej 

macierzy strategicznej podzielonej połowicznie na czynniki pozytywne oraz negatywne 

(pionowo), a także wewnętrzne i zewnętrzne (poziomo).  

 

Analiza SWOT przeprowadzona została podczas warsztatów przeprowadzonych 

z przedstawicielami Urzędu Miasta, Jednostek Gminy, reprezentantami Młodzieżowej Rady 

Miejskiej oraz przedsiębiorstw i innych organizacji prowadzących działalność na terenie Gminy 

Legnica. Warsztaty podzielono   na panele tematyczne: 

 Zarządzanie infrastrukturą miasta; 

 Edukacja i sprawy społeczne; 

 Technologia i infrastruktura teleinformatyczna; 

 Kultura i turystyka.  

 

Niektóre z czynników analizy były specyficzne dla konkretnej grupy, a niektóre wspólne. 

Macierz znajdująca się na kolejnych stronach zawiera wszystkie omawiane czynniki oraz 

przypisane do nich wagi. W przypadku czynników, które były wspólne dla dwóch lub więcej 

grup, obliczona została średnia arytmetyczna poszczególnych wartości.  

 

Na ostateczne wagi czynników po stronie negatywnej wpłynął również czynnik ekspercki, 

przyjmujący wartość 0,5. Wynika on z faktu, iż powszechnym zjawiskiem na etapie ustalania 

czynników analizy SWOT jest definiowanie w większej ilości czynników negatywnych. Wynika to 

z naturalnej tendencji do definiowania w ramach zadań służących informatyzacji problemów do 

rozwiązania.  
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Rodzaje strategii 

Na podstawie analizy SWOT dokonuje się wyboru strategii.  

 

Wyróżnia się 4 rodzaje strategii: 

1. Strategia agresywna (maxi-maxi) 

Dotyczy organizacji wewnątrz której przeważają mocne strony, natomiast w otoczeniu 
– szanse. Polega na silnej ekspansji i rozwoju, przy maksymalnym wykorzystaniu 
mocnych stron i szans.  

 

2. Strategia konserwatywna (maxi-mini) 

Występuje w organizacji w sytuacji, gdy przy dużym potencjale wewnętrznym, jest ona 
poddana niekorzystnemu układowi warunków zewnętrznych.  

 

3. Strategia konkurencyjna (mini-maxi) 

Występuje w organizacji, w której przeważają słabe strony nad mocnymi, natomiast 
w otoczeniu – szanse. Polega na wykorzystaniu pojawiających się szans, przy 
jednoczesnej redukcji słabych stron.  

 

4. Strategia defensywna (mini-mini) 

Strategia ta umożliwia przetrwanie w sytuacji, gdy organizacja działa w nieprzychylnym 
otoczeniu, pozbawiona jest istotnych mocnych stron. Może prowadzić do wyciągnięcia 
maksymalnych korzyści z organizacji przed jej likwidacją, albo do połączenia z inną 
organizacją.  
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Tabela 6. Analiza SWOT 

 Pozytywne Negatywne 

Wewnętrzne 

Mocne strony (Strenghts) 

 Zaangażowanie i edukacja kadry merytorycznej (10) 

 Doświadczona i wykształcona kadra w obszarze teleinformatyki 

(8,7) 

 Świadomość roli teleinformatyki i konieczności jej finansowania 

wśród decydentów (8. 3) 

 Wielość dóbr dziedzictwa kulturowego możliwych do digitalizacji 

(8) 

 Świadomość korzyści płynących z integracji udostępniania i 

wymiany danych (8) 

 Perspektywy rozwoju Legnicy jako ośrodka turystycznego (8) 

 Połączenie Jednostek Gminy siecią światłowodową LEGMAN 

(7,3) 

 Dostępność oferty kulturalnej w mieście (7) 

 Wypracowanie standardów teleinformatycznych (6,5) 

 Doświadczenia w zakresie dotychczasowych projektów (5,5) 

 Dostępność łączy radiowych jako zapasu (5) 

 

Suma: 82,3 

Słabe strony (Weaknesses) 

 Brak infrastruktury teleinformatycznej (5) 

 Niedostateczne nakłady w zakresie rozwoju 

teleinformatyki (4,8) 

 Brak inwentaryzacji merytorycznej prawnej i 

technologicznej baz danych w zasobach gminnych i 

podmiotach prowadzących działalność na terenie miasta 

(4,8) 

 Brak koordynacji działań w obszarze kultury i turystyki 

(4,5) 

 Niedobór obsady w zakresie teleinformatyki 

w Jednostkach Gminy (4) 

 Niska aktywność społeczna (4) 

 Brak portalu usług miejskich świadczonych drogą 

elektroniczną (4) 

 Brak pełnej wirtualizacji zasobów informatycznych (4) 

 Brak merytorycznej koncepcji prezentacji dóbr kultury (4) 

 Brak nowoczesnych opracowań dotyczących zabytków 

kultury (4) 

 Heterogeniczność środowiska teleinformatycznego (3,5) 

 Brak inwentaryzowanych zdigitalizowanych zasobów 

kultury (3,5) 
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 Brak programu stałego podnoszenia kwalifikacji kadry 

informatycznej (3,5) 

 Wielość ośrodków przetwarzania danych (3,5) 

 Niska atrakcyjność tradycyjnych metod prezentacji kultury 

dla młodzieży (3,5) 

 Brak wspólnego portalu informacyjnego o ofercie 

edukacyjnej, kulturalnej i sportowej miasta (3) 

 Niekorzystna struktura organizacyjna komórki IT urzędu 

(3) 

 Brak pełnej redundacji połączeń w ramach sieci LEGMAN 

w przypadku uszkodzenia fizycznego sieci (brak pełnego 

ringu) (1,5) 

 Wykluczenie cyfrowe części mieszkańców miasta (1,5) 

Suma:  69,6 

Zewnętrzne 

Szanse (Opportunities) 

 Możliwość pozyskania środków pomocowych w obszarze 

teleinformatyki (8,8) 

 Rosnąca świadomość odbiorców w zakresie wykorzystania 

technologii informacyjnych (8) 

 Zwiększająca się dostępność nowoczesnych rozwiązań 

teleinformatycznych wspomagających kulturę i turystykę (IoT, 

beacon) (7) 

 Zwiększająca się dostępność nowoczesnych rozwiązań 

teleinformatycznych wspomagających prace administracji 

samorządów lokalnych (4,3) 

Suma: 28,1 

Zagrożenia (Threats) 

 Rosnące płace na rynku pracy w obszarze IT w stosunku do 

możliwości samorządów lokalnych powodujące wzmożoną 

konkurencję na rynku pracy w obszarze IT (4,3) 

 Rosnące wymagania prawne w obszarze teleinformatyki 

(4,3) 

 Brak koordynacji działań IT w mieście (4,3) 

 Duża konkurencja wśród podmiotów (w szczególności JST) 

ubiegających się o dofinansowanie (4) 

 Rosnąca rola bezpieczeństwa teleinformatycznego (3,9) 

 Szybkie zużycie technologiczne i techniczne infrastruktury 

teleinformatycznej, sprzętowej (3,3) 
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 Wysokie wymagania WKZ względem ew. prac 

adaptacyjnych (1,5) 

 Ograniczone możliwości prezentacji dóbr kultury osobom 

niepełnosprawnym tradycyjnymi metodami (1,5) 

 Wysokie wymagania w zakresie niezawodności łącz (1,5) 

Suma: 28,4 

 

Liczby w nawiasach mogą przyjmować wielkość od 0 do 10 i są uśrednioną subiektywną oceną wagi danego aspektu informatyzacji przez 

uczestników warsztatów. Celem tych wielkości jest: 

 Uszeregowanie zagadnień pod względem stopnia ważności oraz 

 Zidentyfikowanie, które z obszarów analizy SWOT dominują. 

Zgodnie z metodyką analizy SWOT, nie pretendują one natomiast do tego, aby stanowić obiektywną miarę (w szczególności w zakresie 

ewentualnych porównań z innymi jednostami). 

 



 Strategia informatyzacji Gminy Legnica na lata 2016 – 2021 

  

60 

 

 

 

Analiza diagramu wyraźnie wskazuje, że w sytuacji strategicznej dominują obecnie mocne 

strony. Sytuacja taka wskazuje, że właściwym typem strategii jest opisana wyżej strategia 

agresywna (maxi-maxi). Podejście takie wynika z faktu, że zbliżający się okres będzie 

prawdopodobnie ostatnim okresem, w jakim będzie możliwe skorzystanie w tak szerokim 

zakresie z funduszy pomocowych. Może się więc okazać, że dla projektów nie zrealizowanych 

obecnie trudno będzie w dalszej perspektywie znaleźć źródła finansowania.  

 

Mocną stroną Gminy Legnica jest fakt, iż posiada rozbudowaną i nowoczesną infrastrukturę 

teleinformatyczną. Stanowi to duży potencjał rozwojowy, w szczególności daje możliwość 

realizacji projektów stosunkowo niskim nakładem finansowym, bazując na dostępnej 

infrastrukturze. 

 

Zasadniczą tezę strategiczną wynikającą z analizy SWOT można wywieść z zestawienia 

najsilniejszych czynników w każdej ćwiartce macierzy: 
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Tabela 7. Najsilniejsze czynniki SWOT 

 Pozytywne Negatywne 

Wewnętrzne 

Mocne strony (Strenghts) 

 Zaangażowanie i edukacja 

kadry merytorycznej 

Słabe strony (Weaknesses) 

 Niedostateczne nakłady w zakresie rozwoju 

teleinformatyki 

 Brak inwentaryzacji merytorycznej prawnej i 

technologicznej baz danych w zasobach 

gminnych i podmiotach prowadzących 

działalność na terenie miasta 

 Brak infrastruktury teleinformatycznej 

Zewnętrzne 

Szanse (Opportunities) 

 Możliwość pozyskania 

środków pomocowych w 

obszarze teleinformatyki  

Zagrożenia (Threats) 

 Rosnące wymagania prawne w obszarze 

teleinformatyki 

 Brak koordynacji działań IT w mieście 

 Rosnące płace na rynku pracy w obszarze IT w 

stosunku do możliwości samorządów 

lokalnych powodujące wzmożoną konkurencję 

na rynku pracy w obszarze IT  

 

Zasadnicza teza strategiczna w odniesieniu do obszaru IT przedstawia się następująco: 

Podstawową determinantą strategii informatyzacji Gminy Legnica jest przeprowadzenie 

inwentaryzacji merytorycznej, prawnej i technologicznej baz danych w zasobach 

gminnych i podmiotach prowadzących działalność na terenie miasta oraz rozwój 

infrastruktury teleinformatycznej dzięki zagwarantowaniu odpowiednich środków 

finansowych. Tylko przy takim założeniu będzie możliwa koordynacja działań IT 

w mieście oraz podążanie za rosnącymi wymaganiami prawnymi w obszarze 

teleinformatyki a także podniesienie możliwości gminy w zapewnieniu atrakcyjnych 

stanowisk pracy, przy właściwym zagospodarowaniu środków pomocowych oraz 

zaangażowaniu i edukacji kadry merytorycznej.  

 

Przedstawione w dodatku D macierze oraz wykresy przedstawiają analizę SWOT z podziałem na 

poszczególne grupy strategiczne.  
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9.  Określenie wizji, celów strategicznych i szczegółowych 

kierunku rozwoju IT 

Szereg warsztatów przeprowadzonych z przedstawicielami Jednostek Gminy oraz podmiotów 

prowadzących działalność na terenie Gminy Legnica pozwolił na określenie misji, wizji oraz 

celów strategicznych i szczegółowych w obszarze IT. Niniejszy rozdział jest wynikiem 

przeprowadzonych spotkań roboczych (szczegółowy opis w rozdziale „Metodyka pracy”).  

 

9.1  Misja 

„Legnica nowoczesnym miastem opartym na rozwoju cyfrowych kompetencji 

mieszkańców” 

 

9.2  Wizja 

Obszar teleinformatyki Gminy Legnica będzie sprzyjał: 

 Tworzeniu warunków przyjaznych budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. 

 Dynamizacji rozwoju społeczeństwa informacyjnego.  

 Koordynowaniu inicjatyw podnoszących kompetencje mieszkańców w zakresie 
wykorzystania nowoczesnych technologii.  

 Stymulowaniu wzrostu inteligentnego i przyjaznego miasta, ukierunkowanego na 
potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców.  

 Rozwojowi i unifikacji usług e-administracji świadczonych przez UM i JG. 

 Zwiększaniu efektywności wykorzystania i zarządzania infrastrukturą miejską poprzez 
zastosowanie nowoczesnych narzędzi IT. 

 Promowaniu atrakcyjnych zastosowań informatyki w rozwoju usług z obszaru kultury 
i turystyki. 

 Wsparciu technologicznemu rozwiązań organizacyjnych podnoszących poziom 
bezpieczeństwa na terenie miasta. 

 Aktywizacji inicjatyw społecznych i gospodarczych wpisujących się we współczesną 
koncepcję inteligentnego miasta, bazującego na wiedzy i kompetencjach jego 
mieszkańców.   

 

Powyższa wizja wskazuje, że ważnym celem miasta jest jego unowocześnienie oraz wyjście 

naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców poprzez udostępnienie im usług ułatwiających życie, 

przy równoczesnej efektywnej pracy i aktywizacji w obszarze nowoczesnych techniologii 
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Urzędu Miasta, Jednostek Gminy czy przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie 

miasta. Wizja oddaje także idee aktywizacji mieszkańców Legnicy i regionu w obszarze IT. 

 

9.3  Analiza interesariuszy 

 

Strategia informatyzacji Gminy Legnica określa kierunek rozwoju Gminy pod kątem IT. W celu 

osiągnięcia pozytywnego rezultatu jego wdrożenia konieczna jest współpraca zarówno 

podmiotów sektora publicznego jak i prywatnego prowadzących działalność na terenie Gminy, 

a także mieszkańców miasta.   

 

Legnica jest miastem inteligentnym, wykorzystującym technologie IT w celu zwiększenia 

interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej, podnosząc swoją atrakcyjność, promując 

zrównoważony rozwój gospodarczy i oferując wysoką jakość życia.  

Miasto, jego mieszkańcy, lokalny biznes, administracja i infrastruktura to jeden spójny organizm 

i wszelkie działania o charakterze strategicznym należy rozpatrywać własnie z takiej 

perspektywy. Realizacja poszczególnych celów strategicznych w dużej mierze zależy od 

zaangażowania wszystkich interesariuszy, nie tylko finansowego, ale przede wszystkim 

organizacyjnego, gdyż kształtują oni strategie regionalne i centralne, wyznaczając, w sposób 

pośredni lub bezpośredni cele Gminie, np. administracja centralna czy samorząd województwa. 

Czynny udział partnerów we wdrażaniu projektów w zakresie IT jest niezbędny w obszarze: 

 Organizacyjnym – poprzez zaangażowanie i współpracę przy realizacji projektów; 

 Finansowym – poprzez (jeśli będzie to konieczne) wkład własny niezbędny do wdrożenia 

projektu; 

 Edukacyjnym i promocyjnym – poprzez popularyzację nowoczesnych i inteligentnych 

rozwiązań Legnicy. 

Takie podejście wpisuje się w światowe trendy budowania inteligentnych miast, w których 

potencjał intelektualny stanowią jego mieszkańcy, a na nowoczesne technologie są jedynie 

narzędziami i nośnikami tego potencjału, stanowiącymi skuteczne wsparcie w realizacji idei 

przyjaznych i nowoczesnych miejsc do życia.  

Należy również pamiętać o intensywnych i atrakcyjnych formach  promocji i edukacji z zakresu 

realizowanych projektów, tak by lokalne społeczeństwo chciało i potrafiło korzystać 

z wypracowanych w ich ramach produktów.   
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Beneficjentami Strategii Informatyzacji i jednocześnie partnerami przy jej wdrożeniu są: 

 

Partnerzy wewnętrzni: 

Tabela 8 Partnerzy wewnętrzni 

- Urząd Miasta Legnicy 

Porządek publiczny Straż Miejska w Legnicy 

Kultura i nauka Legnicka Biblioteka Publiczna 

Galeria Sztuki 

Muzeum Miedzi 

Legnickie Centrum Kultury Im. Henryka Karlińskiego 

Gospodarka komunalna Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej 

Transport i komunikacja Zarząd Dróg Miejskich 

Opieka społeczna i praca Świetlice Terapeutyczne 

Miejska Izba Wytrzeźwień 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dom Dziecka 

Pogotowie Opiekuńcze 

Oświata i sport Zespół Obsługi Jednostek Ośwatowych 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

Szkoły Podstawowe 

Miejskie Przedszkola 

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
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Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich 

Zespoły Szkół Ogólnokształcących 

Zespół Placówek Specjalnych 

Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego 

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych 

Zespół Szkół Muzycznych 

Zespół Szkół Samochodowych 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. 

H.Pobożnego 

Centrum Kształcenia Praktycznego 

Gimnazja 

Licea Ogólnokształcące 

Młodzieżowe Centrum Kultury 

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia 

Nauczycieli 

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

 

 

Partnerzy zewnętrzni: 

 Policja; 

 Straż Pożarna; 

 Szpital; 

 Spółki miejskie; 
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 Prywatne szkoły i przedszkola; 

 Prywatne instytucje kultury, sportu, rekreacji i turystyki; 

 Fundacje; 

 Stowarzyszenia; 

 Inwestorzy; 

 Media; 

 Mieszkańcy Legnicy; 

 Lokalni przedsiębiorcy; 

 Administracja centralna;  

 Samorząd województwa;  

 Samorządy i gminy w regionie; 

 Uczelnie wyższe; 

 Firmy. 
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9.4  Cele strategiczne IT 

Misja: Legnica nowoczesnym miastem 
opartym na rozwoju cyfrowych 

kompetencji mieszkańców 

Cel strategiczny I: Rozwój technologii oraz 
usług publicznych i komercyjnych 

świadczonych elektronicznie

Cel strategiczny II: Implementacja 
nowoczesnych technologii w edukacji, 

służąca rozwojowi kompetencji cyfrowych 
dzieci i młodzieży, przydatnych na rynku 

pracy oraz innych form podnoszenia 
kwalifikacji dla osób pozostających na rynku 

pracy

Cel strategiczny III: Wykorzystanie 
technologii teleinformatycznych w rozwoju 
usług kultury, sportu, rekreacji, turystyki i 

ich promocji oraz ochrony i adaptacji 
obiektów o wysokiej wartości 

architektonicznej i historycznej na potrzeby 
usług publicznych i rozwoju turystyki

Cel strategiczny IV: Zintegrowanie 
i wzmocnienie systemów poprawiających 

bezpieczeństwo mieszkańców
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Przeprowadzona analiza „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy 2015 – 2020 PLUS” umożliwiła 

zidentyfikowanie celów operacyjnych strategii mających związek z obszarem teleinformatyki 

oraz sformułowanie odpowiadających im celów strategii IT. Powiązanie to ilustruje poniższa 

tabela: 

 

Tabela 9. Cele strategii IT względem SML 

Cel strategii Miasta Cel strategii IT 

Cel operacyjny I. 3 - Rozwój technologii oraz usług 

publicznych i komercyjnych świadczonych 

elektronicznie 

Cel strategiczny 1 - Rozwój technologii oraz 

usług publicznych i komercyjnych 

świadczonych elektronicznie 

Cel operacyjny II. 1 - Dostosowanie oferty edukacyjnej 

do potrzeb rynku pracy 

Cel strategiczny 2 - Implementacja 

nowoczesnych technologii w edukacji, 

służąca rozwojowi kompetencji cyfrowych 

dzieci i młodzieży, przydatnych na rynku 

pracy oraz innych form podnoszenia 

kwalifikacji dla osób pozostających na rynku 

pracy 

Cel operacyjny II. 2 - Implementacja nowoczesnych 

technologii w edukacji, służąca rozwojowi kompetencji 

cyfrowych dzieci i młodzieży 

Cel operacyjny II. 3 - Rozbudowa oferty pozalekcyjnej i 

pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży 

Cel operacyjny II. 4 - Rozwój edukacji ustawicznej i 

innych form podnoszenia kwalifikacji dla osób 

pozostających na rynku pracy 

Cel operacyjny II. 7 – Wykorzystanie nowoczesnych 

technologii multimedialnych i cyfrowych w rozwoju i 

promocji usług kultury  

Cel strategiczny 3 - Wykorzystanie 

technologii teleinformatycznych w rozwoju 

usług kultury, sportu, rekreacji, turystyki i ich 

promocji oraz ochrony i adaptacji obiektów 

o wysokiej wartości architektonicznej i 

historycznej na potrzeby usług publicznych i 

rozwoju turystyki 

Cel operacyjny IV. 3 - Ochrona i adaptacja obiektów o 

wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na 

potrzeby usług publicznych i rozwoju turystyki 

Cel operacyjny V. 2 - Zintegrowanie i wzmocnienie 

systemów przeciwdziałania oraz ograniczania skutków 

powodzi i innych zjawisk ekstremalnych 

Cel strategiczny 4 - Zintegrowanie 

i wzmocnienie systemów poprawiających 

bezpieczeństwo mieszkańców 

 

Dodatkowy komentarz należy poczynić w przypadku „Celu strategicznego 4 – Zintegrowanie 

i wzmocnienie systemów poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców”. Co prawda 
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odpowiada mu tylko jeden cel sformułowany w strategii (tj. „Cel operacyjny V. 2 - Zintegrowanie 

i wzmocnienie systemów przeciwdziałania oraz ograniczania skutków powodzi i innych zjawisk 

ekstremalnych”), tym niemniej szczegółowa analiza diagnozy strategicznej wskazuje, że istotne 

są również działania prewencji oraz monitoringu wizyjnego i środowiskowego. 

 

Świadczą o tym choćby następujące fragmenty: 

 

„Legnickie szkoły podejmują również szereg przedsięwzięć związanych z utrzymaniem 

i poprawą stanu bezpieczeństwa osób przebywających w szkole i na jej terenie, 

utrzymaniem i poprawą stanu technicznego obiektów szkolnych, także udoskonaleniem 

systemu dozoru obiektów. Na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007 

– 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach «Monitoring wizyjny» Miasto 

wydatkowało łącznie 1. 084. 502 zł, z tego 294. 704 zł pochodzące z dotacji.” 

 

„Wzrost przestępczości, zwłaszcza wśród nieletnich, jest zjawiskiem wysoce 

niekorzystnym. Wpływ na to ma rozwarstwienie dochodów i wykluczenie społeczne 

części mieszkańców. Stanowi to poważny problem dla polityki miasta. Realizowane 

inwestycje w monitoring wizyjny (system 40 cyfrowych kamer nowej generacji, 

umieszczonych w różnych punktach Legnicy; koszt realizacji sięga ok. 3,5 mln zł, Miasto 

uzyskało dofinansowanie w wysokości 70 proc. ze środków UE) i doposażenie służb 

bezpieczeństwa: Policji i Straży Miejskiej mogą przyczynić się do zwiększenia 

bezpieczeństwa na ulicach miasta, o ile zostaną wsparte szeroką polityką społeczną 

skierowaną do osób wykluczonych, a zwłaszcza aktywizującą młodzież.” 

 

W związku z tym proponuje się poszerzenie zakresu pierwotnego sformułowania celu, w ten 

sposób, żeby objąć nim również zagadnienia monitoringu wizyjnego, ewentualnie innych 

systemów wspomagających bezpieczeństwo oraz systemów klasy GIS (analizy przestrzenno-

demograficzne) na potrzeby zarządzania kryzysowego (przeciwdziałania, akcje ratownicze, 

usuwanie skutków).  

 

9.5  Cele strategiczne, a wizja obszaru IT 

Poniższa tabela prezentuje powiązanie pomiędzy celami strategicznymi, a elementami wizji 

obszaru IT. 
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Tabela 10. Cele strategiczne a wizja obszaru IT 

 I. Rozwój technologii oraz 

usług publicznych i 

komercyjnych 

świadczonych 

elektronicznie 

II. Implementacja 

nowoczesnych 

technologii w edukacji, 

służąca rozwojowi 

kompetencji cyfrowych 

(…) 

III. Wykorzystanie 

technologii 

teleinformatycznych w 

rozwoju usług kultury (…) 

IV. Zintegrowanie 

i wzmocnienie systemów 

poprawiających 

bezpieczeństwo 

mieszkańców 

Zwiększenie satysfakcji obywateli 

z jakości i dostępności 

świadczonych usług 
x  x x 

Aktywizacja społeczeństwa 

obywatelskiego x x   

Wspomaganie gospodarki opartej 

na wiedzy x x  x 

Rozwój usług z obszaru kultury, 

turystyki i ich promocji x  x  

Zwiększenie efektywności 

zarządzania infrastrukturą miasta x   x 

Integracja usług świadczonych 

przez UM i JG x   x 
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 I. Rozwój technologii oraz 

usług publicznych i 

komercyjnych 

świadczonych 

elektronicznie 

II. Implementacja 

nowoczesnych 

technologii w edukacji, 

służąca rozwojowi 

kompetencji cyfrowych 

(…) 

III. Wykorzystanie 

technologii 

teleinformatycznych w 

rozwoju usług kultury (…) 

IV. Zintegrowanie 

i wzmocnienie systemów 

poprawiających 

bezpieczeństwo 

mieszkańców 

Edukacja mieszkańców w zakresie 

wykorzystania nowych technologii x x x x 

Usprawnienie przepływu 

informacji 
x   x 
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9.6  Cele szczegółowe IT 

9.6.1 Cel strategiczny I 

Legnica, dążąc do osiągnięcia i utrzymania idei inteligentnego miasta, nieustannie powinna 

nadążać za trendami technologicznymi. Wynika to z faktu, iż technologia stale ewoluuje, tak 

więc rozwiązania dostępne dziś, za kilka lat mogą okazać się przestarzałe. Z tego względu istotny 

jest stały rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych 

elektronicznie. Cel ten można zrealizować dzięki projektom wynikającym bezpośrednio 

z poniższych celów operacyjnych, które zapewnią interoperacyjność i umożliwią rozwój e-usług 

świadczonych mieszkańcom Legnicy, inwestorom i turystom.  

Zasadnicze kierunki w tym zakresie można sprowadzić do wzmocnienia infrastruktury 

teleinformatycznej miasta, co powinno zaowocować poprawą jakości podstawowego elementu 

obszaru teleinformatyki (sieć LEGMAN, stworzenie Centrum Przetwarzania Danych / Centrum 

Usług Wspólnych oraz w mniejszym stopniu systemy wymiany informacji i komunikacji JG oraz 

VoIP i hot spot).  

W warstwie aplikacyjnej nacisk należy położyć na informację przestrzenną oraz jej 

udostępnienie na zewnątrz dzięki otwartym danym oraz portalom.  

 

Tabela 11. Cel strategiczny I oraz wynikające cele operacyjne 

Cel strategiczny I - Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych 

elektronicznie 

Cel operacyjny I.1 Udostępnienie i wymiana danych zgodnie z zasadami Otwartych Danych 

Cel operacyjny I.2 Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej pod kątem integracji 

danych miejskich oraz poprawy bezpieczeństwa 

Cel operacyjny I.3 Rozwój e-usług oraz integracja e-usług miejskich w ramach wspólnych 

portali 

Cel operacyjny I.4 Rozbudowa sieci LEGMAN i centralizacja dostępu do Internetu dla 

Jednostek Gminy oraz wykorzystanie sieci miejskiej jako uniwersalnej 

infrastruktury na potrzeby wymiany danych 

Cel operacyjny I.5 Centralizacja konwergentnych usług telekomunikacyjnych 

Cel operacyjny I.6 Rozbudowa sieci hotspotów w otwartej przestrzeni publicznej i obiektach 

użyteczności publicznej 
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Cel operacyjny I.7 Budowa Centrum Przetwarzania Danych / Centrum Usług Wspólnych 

 

9.6.1.1 Cel operacyjny I.1 Udostępnienie i wymiana danych zgodnie z zasadami Otwartych 

Danych 

Tabela 12. Analiza wykonalności Projektu I.1.1 

Projekt I.1.1 Wdrożenie udostępniania i wymiana danych zgodnie z zasadami 

Otwartych Danych 

Analiza 

celowości 

i sposobu 

wdrożenia 

Udostępnienie i wymiana danych zasobów miasta prowadzi do 
zwiększenia transparentności działania Urzędu Miasta Legnicy i Jednostek 
Gminy oraz optymalizacji ich działalności poprzez: 

 wdrożenie standardowych, jednolitych mechanizmów 
prowadzących do automatyzacji procesów; 

 zwiększenie interoperacyjności wewnętrznych systemów 
informatycznych; 

 inwentaryzację i porządkowanie rejestrów publicznych; 

 ułatwienie dostępu do informacji publicznej.  

 

Integracja danych gminnych znacznie zwiększy efektywność 
wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz 
zapewni sprawną obsługę obywateli i przedsiębiorców, zachowując 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ciągłości działania.  

Dla określenia stopnia otwartości danych, można wykorzystać 
pięciostopniową skalę - 5 Star Open Data.  

5 Star Open Data to metoda opisywania otwartości udostępnianych 
danych, gdzie kluczowym czynnikiem rzutującym na ich otwartość jest 
format, w jakim są udostępniane.  

Zasada ta została opracowana przez Tima Berners-Lee. Choć do tej pory 

nie jest w żaden sposób standaryzowana, jest powszechnie uznawana na 

świecie jako dobra praktyka. 
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Ilość 
gwiazdek 

Klasyfikacja 

* Dane publicznie dostępne w sieci, niezależnie od formatu, 
na zasadach licencji otwartej.  

** Powyższe oraz dane są opublikowane 
w ustrukturyzowanej postaci pozwalającej na 
przetwarzanie maszynowe – np. jako plik arkusza 
kalkulacyjnego (np. Excel) lub dokument XML 

*** Powyższe oraz dane są opublikowane 
w ustrukturyzowanej postaci i z wykorzystaniem 
otwartego formatu danych (np. CSV) 

**** Powyższe oraz użyte otwarte standardy z W3C (RDF, 
SPARQL) do identyfikacji, tak żeby możliwe było wskazanie 
danych 

***** Powyższe oraz połączenie danych z danymi innych osób w 
celu tworzenia kontekstów 

 

Wskazane jest, aby dane z zasobów miasta udostępniane były na poziomie 

co najmniej trzech gwiazdek – powinny zostać przeniesione do 

ustrukturyzowanej postaci i udostępnione w otwartym formacie danych.  

Pierwszym działaniem w tym zakresie powinna być dokładna ewidencja 

istniejących zbiorów danych oraz ewentualnych potrzeb.  

Przeprowadzone warsztaty i spotkania robocze wykazały potrzebę 

usprawnienia wymiany informacji pomiędzy jednostkami. Poniżej znajdują 

się przykłady danych, na które poszczególne jednostki mają 

zapotrzebowanie oraz takie, które same mogą udostępniać na potrzeby 

innych.  

Instytucja Dane możliwe do 
udostępnienia 

Dane do pozyskania 

Legnickie 
Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  
i Kanalizacji S.A.  

Sieć wodociągowa Ewidencja gruntów 

Sieć kanalizacyjna Dane osobowe 
właścicieli gruntów 

Jakość wody Plany 
zagospodarowania 

Przyłącza Infrastruktura 
podziemna 
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Hydranty Plany inwestycji i 
remontów 

Informacje o awariach Ewidencja dróg i 
obiektów mostowych 

X Punkty adresowe 

Oświetlenie uliczne 

Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej 
S.A.  

Sieć ciepłownicza Wszystkie dane 
wymienione powyżej 
oraz 

Informacje o awariach Stanowiska 
archeologiczne 

X Dane o zabytkach 

Instytucje oświaty Baza uczniów Dane z MOPS dot. 
Stypendiów i pomocy 
udzielanej rodzinom 

 Program edukacyjny Ewidencja ludności 

 Wyniki nauczania Informacje o 
kompetencjach 
nauczycieli 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Wszystkie posiadane, 
możliwe do 
udostępnienia dane 

Ewidencja ludności 

Najemca lokalu 

Dane o zgonach 

Ewidencja uczniów 

 

Powyżej przedstawiono zapotrzebowanie na wymianę danych przez kilku 

interesariuszy funkcjonujacych na terenie miasta. Jednym z rozwiązań 

udostępnienia i wymiany otwartych danych powinno być utworzenie 

cyfrowej mapy zasadniczej, gdzie każda z zainteresowanych jednostek 

będzie miała dostęp do danych na bieżąco aktualizowanych oraz portalu 

przestrzennego agregującego potrzebne dane. 

Zachowanie 

trwałości 

Zachowanie trwałości projektu zależy głównie od podejścia 

do ewentualnych nowych projektów. Powinny one gwarantować 

swobodny dostęp do danych dzięki odpowiednim zapisom SIWZ dla 

nowych projektów (stworzenie wytycznych).  

Niezależnie od powyższej zasady, w ramach RSI należy okresowo 

monitorować tworzone zbiory danych oraz pojawiające się potrzeby 

w zakresie wykorzystania otwartych danych.  

Wskaźniki  Liczba zbiorów danych o statusie co najmniej trzech gwiazdek 

w klasyfikacji 5 Star Open Data, 
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 Liczba utworzonych API, 

 Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API.  

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Podstawowym źródłem potencjalnego finansowania jest działanie 2.1 

RPO WD, w którym projekty zwiększające dostępność danych są 

szczególnie punktowane.  

Zadanie to może być realizowane w dużej mierze bezkosztowo przy okazji 

ewentualnych modernizacji oprogramowania.  

Należy również zwrócić uwagę, że obecnie wiele danych może być już 

udostępnianych – wymaga to jedynie działań organizacyjnych.  

Analiza ryzyka Największe ryzyko związane z brakiem realizacji tego celu polega na tym, 

że zamknięte formaty danych ograniczają konkurencję na rynku 

dostawców technologii teleinformatycnych. W ten sposób bardzo często 

trudno jest zmienić dostawcę oprogramowania, gdyż ewentualna 

migracja danych wymaga udziału producenta dotychczasowego systemu. 

Należy zaznaczyć, że w niektórych wypadkach wdrożenie zasady 

otwartych danych napotyka na sprzeciw producentów oprogramowania. 

W przypadku zamówień nowych systemów należy powoływać się na 

zapisy KRI. Niekiedy jednak producenci już używanego oprogramowania 

nie są skłonni do zapewnienia współpracy w ramach migracji danych do 

nowego systemu.  

Należy przy okazji zwrócić uwagę, że wdrożenie projektu w sposób 

ostateczny powinno zapewnić zgodność z rozporządzeniem w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, które narzuca obowiązujące formaty 

danych.  

Priorytet Wysoki 

Zgodność 

normami i 

projektami 

Wdrożenie otwartych danych jest zgodne i wysoko oceniane przez RPO 

WD, a także Centrum Projektów Polska Cyfrowa.  

Realizacja projektu jest zgodna z priorytetami SRWD2020, w szczególności 

6.4.31. „Zwiększenie dostępu do informacji ważnych dla obywateli 

regionu w sferze publicznej”.  

Zasadę otwartości danych należy łączyć z priorytetem PZIP w zakresie 

dostępności informacji sektora publicznego oraz koncepcji „otwartego 

rządu” (sekcja 6.2.2 PZIP).  
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Zależność z 

innymi 

projektami 

Projekt ma charakter przekrojowy – ma związek z wszystkimi projektami 

teleinformatycznymi.  

 

9.6.1.2 Cel operacyjny I.2 Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej pod kątem 

integracji danych miejskich oraz poprawy bezpieczeństwa 

Tabela 13. Analiza wykonalności Projektu I.2.1 

Projekt I.2.1 Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej pod kątem integracji 

danych miejskich oraz poprawy bezpieczeństwa 

Analiza 

celowości i 

sposobu 

wdrożenia 

Udostępnienie i wymiana zasobów miasta zgodnie z zasadami Open Data 

da wiele możliwości, w tym m. in. pozwoli na rozbudowę Systemu 

Informacji Przestrzennej, integrując dane miejskie oraz poprawiając 

bezpieczeństwo mieszkańców.  

Rozwiązaniem agregującym dane miejskie powinna być cyfrowa mapa 

zasadnicza obejmująca m.in. dane o: 

 ewidencji gruntów i budynków; 

 zagospodarowaniu terenu; 

 podziemnym, naziemnym oraz nadziemnym uzbrojeniu terenu 

(GESUT); 

 ukształtowaniu terenu. 

 

Stanowić ona będzie podstawę do prezentacji innych warstw, np.: 

 Dane o systemie ITS; 

 Rozmieszczenie hydrantów; 

 Oświetlenie uliczne; 

 Dane statystyczne; 

 Informacje o akcjach ratowniczych; 

 Informacje o remontach; 

 Informacje o awariach; 

 Informacje o przestępczości 

oraz inne dane tematyczne. 
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Część danych może być udostępniana również jako e-usługa zarówno 

mieszkańcom Legnicy w celach informacyjno-promocyjnych, jak 

i inwestorom. Dostęp do powyższych danych online wpływa na sposób 

postrzegania gminy i jest cennym źródłem informacji dla podejmownia 

decyzji inwestycyjnych. 

Zachowanie 

trwałości 

Zachowanie trwałości projektu polegać będzie przede wszystkim na 

odpowiednio częstym aktualizowaniu warstw map i dostosowywaniu ich 

do aktualnej rzeczywistości. 

Docelowy zakres informacji przestrzennej w dużej mierze będzie miał 

związek z kompetencjami Gminy Legnica, natomiast należy podkreślić 

konieczność wdrożenia mechanizmów wymiany danych z innymi 

partnerami (np. Policja, Straż Pożarna).  

Wymagane jest zapewnienie odpowiedniego finansowania odpisów 

amortyzacyjnych (min. 20% wartości rocznie) oraz bieżącej konserwacji 

(ok. 10% wartości rocznie). 

Wskaźniki  Liczba warstw SIP. 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Podstawowym źródłem potencjalnego finansowania jest działanie 2.1 

RPO WD.  

Oprócz tego możliwe jest wsparcie dla szkoleń kadry SIP w ramach 

działania PO WER Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-

budowlanych i planowania przestrzennego”.  

Analiza ryzyka Brak realizacji projektu oznaczać będzie utrudnione podejmowanie 

decyzji w bardzo ważnych dla Gminy Legnica kwestiach. Dla wdrażania 

informacji przestrzennej trudno jest wskazać alternatywę. Projekty GIS 

powinny być przeprowadzane, co wynika z szeregu uwarunkowań m. in. 

ustawodawstwem europejskim.  

Priorytet Wysoki 

Zgodność 

normami i 

projektami 

Zasadniczą normą dla projektu jest dyrektywa INSPIRE wraz ze wszystkimi 

towarzyszącymi uwarunkowaniami. Bardzo ważną normą jest tu również 

rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, a także 

ustawodawstwo związane z planowaniem przestrzennym.  
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Projekt jest zgodny z priorytetami SRWD2020, w szczególności 6.4.38. 

„Budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”. 

Wagę rozwoju informacji przestrzennej podkreśla również PZIP (np. str. 

43, pkt 10a).  

Zależność 

z innymi 

projektami 

Projekt należy wiązać z projektami: 

 Udostępnienie i wymiana danych zgodnie z zasadami Otwartych 

danych, 

 Rozwój e-usług oraz integracja e-usług miejskich w ramach 

wspólnych portali. 

 

9.6.1.3 Cel operacyjny I.3 Rozwój e-usług oraz integracja e-usług miejskich w 

ramach wspólnych portali  

Tabela 14. Analiza wykonalności Projektu I.3.1 

Projekt I.3.1 Rozwój e-usług oraz integracja e-usług miejskich w ramach 

wspólnych portali 

Analiza 

celowości i 

sposobu 

wdrożenia 

Gmina Legnica oferuje szereg e-usług o różnym poziomie dojrzałości: od 

pakietów usług internetowych oferujących dostęp do informacji, po te 

usprawniające załatwianie spraw w Urzędzie. Poniżej przedstawiono 

przykładowe e-usługi: 

 Usługi na ePUAP; 

 BIP wraz z Informacyjnymi Kartami Usług; 

 Usługi świadczone przez System Informacji Przestrzennej; 

 Portale i aplikacje systemu ITS; 

 Platforma umożliwiająca elektroniczną obsługę prac geodezyjnych 

zgłaszanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego; 

 Rezerwacja terminu ślubu; 

 Umawianie wizyty w Urzędzie; 

 System GROBONET.  

To jedynie przykłady e-usług Gminy Legnica. 

 

Stale rozwijająca się technologia oraz wynikające z tego możliwości 

wymuszają ciągły rozwój e-usług. Ich bogactwo może jednak stanowić 

problem dla odbiorcy, gdyż znalezienie i dotarcie do konkretnej usługi, 
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kłopotliwe może być. Z tego względu ważne jest, aby zapewnić 

odpowiedni kanał dystrybucji e-usług.  

Rozwiązaniem tego problemu może być utworzenie Portalu e-usług 

miejskich, gdzie mieszkaniec, turysta czy inwestor w łatwy sposób dotrze 

do poszukiwanej e-usługi. Portal umożliwiać będzie korzystanie 

z dostępnych w Urzędzie Miasta e-usług lub też za pośrednictwem linku 

przekierowywał interesanta na serwis, gdzie z takiej usługi może 

skorzystać. 

Utworzenie portalu wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji dostępnych 

e-usług, ich pogrupowania i utworzenia intuicyjnych mechanizmów 

wyszukiwania.  

Zachowanie 

trwałości 

Zachowanie trwałości – poza kwestiami czysto technicznymi – polegać 

musi na stałym monitorowaniu aktywności użytkowników oraz 

dostosowaniu treści i e-usług do pojawiających się potrzeb. Wymaga to 

w szczególności stałej promocji projektu konsultowania potrzeb klientów. 

Ponadto portal powinien rozwijać się wraz z pojawianiem się nowych 

systemów oraz możliwości świadczenia e-usług za ich pośrednictwem.  

Wymagane jest zapewnienie odpowiedniego finansowania odpisów 

amortyzacyjnych (min. 20% wartości rocznie) oraz bieżącej konserwacji 

(ok. 10% wartości rocznie). 

Wskaźniki  Liczba załatwianych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę 

publiczną, 

 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu 

dojrzałości 3 - dwustronna interakcja, 

 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu 

dojrzałości co najmniej 4 – transakcja, 

 Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A).  

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Podstawowym źródłem potencjalnego finansowania jest działanie 2.1 

RPO WD.  

Ponadto można rozważyć rozwój tego typu portali oraz e-usług w ramach 

działania PO WER Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi 

administracyjne”. Wymaga to jednak zawiązania konsorcjum co najmniej 

pięciu JST. 
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Analiza ryzyka Brak wdrożenia projektu oznaczać może brak możliwości skutecznego 

wykorzystania wypracowanych rozwiązań. W przypadku opóźnień 

w realizacji projektu docelowego można rozważyć uruchomienie prostej 

strony zawierającej odnośniki do poszczególnych funkcji.  

Priorytet Wysoki 

Zgodność 

normami i 

projektami 

Projekt wpisuje się w szereg priorytetów SRWD2020, w szczególności 

6.1.17. „Rozwój e-usług”. Odpowiada również na szereg postulatów PZIP 

– w szczególności opisanych w sekcji 6.1.  

Zależność z 

innymi 

projektami 

Projekt należy wiązać z projektami: 

 Udostępnienie i wymiana danych zgodnie z zasadami Otwartych 

Danych, 

 Budowa Centrum Przetwarzania Danych / Centrum Usług Wspólnych, 

 Rozbudowa sieci LEGMAN i centralizacja dostępu do Internetu dla 

Jednostek Gminy oraz wykorzystanie sieci miejskiej jako 

uniwersalnej infrastruktury na potrzeby wymiany danych, 

 Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej pod kątem 

integracji danych miejskich oraz poprawy bezpieczeństwa. 

 

9.6.1.4 Cel operacyjny I.4 Rozbudowa sieci LEGMAN i centralizacja dostępu do 

Internetu dla Jednostek Gminy oraz wykorzystanie sieci miejskiej jako 

uniwersalnej infrastruktury na potrzeby wymiany danych 

Tabela 15. Analiza wykonalności Projektu I. 4. 1 

Projekt I.4.1 Rozbudowa sieci LEGMAN i centralizacja dostępu do Internetu dla 

Jednostek Gminy oraz wykorzystanie sieci miejskiej jako 

uniwersalnej infrastruktury na potrzeby wymiany danych 

Analiza 

celowości i 

sposobu 

wdrożenia 

Sieć LEGMAN daje wiele możliwości rozwoju Gminy Legnica pod kątem IT. 

Jedną z nich jest świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 

podłączonych jednostek. Na chwilę obecną gmina dysponuje łączem 

internetowym 100 Mbit.  

Centralizacja dostępu do Internetu pozwoli na zapewnienie wymaganych 

dla jednostek łącz Internetowych oraz obniżenie kosztów poprzez 

częściową rezygnację z obecnych łącz, którymi dysponują jednostki. 
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Kwestią do rozważenia jest (według potrzeb danej jednostki) 

pozostawienie zapasowego łącza o podstawowych parametrach.  

Początkowym krokiem centralizacji dostępu do Internetu jest 

przeprowadzenie inwentaryzacji łącz, którymi dysponują jednostki oraz 

badania potrzeb. Proces ten pozwoli na określenie czy obecna 

infrastruktura teleinformatyczna gminy pozwala na zapewnienie 

wymaganych przez jednostki parametrów łącz oraz wykaże, czy istnieją 

jednostki lub instytucje (jeszcze nie podłączone), w których wystepuje 

zapotrzebowanie na podłączenie do sieci LEGMAN i czy konieczna jest 

ewentualna rozbudowa sieci.  

Rozbudowa sieci LEGMAN przez podłączenie kolejnych lokalizacji pozwoli 

na świadczenie usług przez Gminę dla jednostek, w tym pozwoli na 

wspomnianą centralizację dostępu do internetu,umożliwi wprowadzenie 

hostingu centralnego, czy usprawni wymianę danych pomiędzy 

instytucjami. Sieć LEGMAN stanowi szybkie i bezpieczne medium 

transmisji, a jej rozbudowa warunkuje realizację wielu projektów. 

Konieczna jest również migracja monitoringu miejskiego z sieci radiowych 

do sieci światłowodowej. Umożliwiłoby to zapewnienie lepszej jakości 

strumieni wideo oraz niezawodności transmisji danych. Dzięki 

podłączeniu wszystkich jednostek do światłowodowej sieci LEGMAN 

możliwa będzie integracja systemów monitoringu różnych jednostek, 

jednak wymaga to modernizacji infrastruktury aktywnej szkieletu sieci 

LEGMAN.  

Zachowanie 

trwałości 

Zachowanie trwałości projektu jest związane z koniecznością zapewnienia 

odpowiedniej ilości włókien światłowodowych. Należy zdawać sobie 

sprawę, że podłączenie do sieci LEGMAN kolejnych jednostek, w tym 

monitoringu w jakości HD może spowodować szybkie wysycenie się łącz.  

Ważne jest również utrzymanie dotychczasowej zasady, aby inwestycjom 

(zwłaszcza drogowym) towarzyszyła budowa kanalizacji teletechnicznej, 

gdyż znacznie obniża to koszty przyłącza.  

Wymagane jest zapewnienie odpowiedniego finansowania odpisów 

amortyzacyjnych (min. 20% wartości rocznie) oraz bieżącej konserwacji 

(ok. 10% wartości rocznie).  

Wskaźniki Wskaźniki wynikające ze Strategii Miasta Legnica: 

 Liczba lokalizacji podłączonych do zasobów sieci miejskiej; 
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Potencjalne 

źródła 

finansowania 

W chwili obecnej nie stwierdzono możliwości bezpośredniego 

sfinansowania rozbudowy sieci LEGMAN ze środków pomocowych UE.  

Analiza ryzyka Zasadnicze ryzyko wynikające z braku realizacji projektu polega na braku 

wykorzystania powstałej kanalizacji teletechnicznej. Może ona skutkować 

przedłużającym się stanem, w którym potrzeby jednostek nie będą mogły 

być zrealizowane z wykorzystaniem sieci LEGMAN.  

Inne ryzyko polegać może na braku dostatecznej przepustowości łącz 

w przypadku podłączenia zbyt dużej liczby jednostek bez jednoczesnego 

zwiększenia ilości włókien światłowodowych. W tym wypadku 

dodatkowym czynnikiem ryzyka może być rozczarowanie jakością usług.  

Ryzyko projektu wiąże się z rosnącymi obostrzeniami UKE w zakresie 

podejmowania działalności telekomunikacyjnej oraz sprawozdawczości, 

które mogą stanowić znaczący narzut organizacyjny.  

Zapewnienie odpowiedniej jakości łącz wiąże się również z jakością 

i różnorodnością styku z Internetem. W tym zakresie wskazane jest 

korzystanie co najmniej z dwóch różnych operatorów 

telekomunikacyjnych o niepokrywającej się infrastrukturze oraz 

wdrożenie routingu BGP. 

Priorytet Wysoki 

Zgodność 

normami i 

projektami 

Projekt wpisuje się priorytety SRWD2020 m.in. 6.3.7. „Projekty 

wdrażające innowacyjne technologie informacyjno-komunikacyjne 

i wyrównujące dostęp do szerokopasmowego Internetu e-usług na 

obszarach wiejskich i miejskich”.  

Konieczność budowy i rozbudowy sieci szerokopasmowych jest również 

wielokrotnie podkreślana w PZIP (w szczególności str. 57).  

Zależność z 

innymi 

projektami 

Rozbudowa sieci LEGMAN ma związek z wszystkim pozostałymi 

projektami, gdyż dostarcza szybkie i bezpieczne medium transmisji, co jest 

obecnie warunkiem niezbędnym budowania i wykorzystania narzędzi 

teleinformatycznych.  
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9.6.1.5 Cel operacyjny I.5 Centralizacja konwergentnych usług 

telekomunikacyjnych  

Tabela 16. Analiza wykonalności Projektu I.5.1 

Projekt I.5.1 Centralizacja konwergentnych usług telekomunikacyjnych 

Analiza 

celowości i 

sposobu 

wdrożenia 

Poprawę efektywności pracy Urzędu Miasta oraz Jednostek Gminy 

poprzez usprawnienie przepływu informacji, przy równoczesnym 

obniżeniu kosztów komunikacji uzyskać można dzięki centralizacji 

inteligentnych usług telekomunikacyjnych przez wdrożenie telefonii VoIP 

wraz z funkcją systemu wymiany informacji i komunikacji JG. Centralizacja 

pozwoli na stworzenie warunków umożliwiających szybsze podejmowanie 

decyzji, usprawni współpracę lokalną oraz regionalną i zagraniczną.  

Telefonia VoIP, nazywana telefonią internetową, to technologia, która 

umożliwia prowadzenie rozmów za pomocą łączy internetowych. Jej 

wdrożenie umożliwi przede wszystkim bezpłatne połączenia wewnętrzne 

oraz pomiędzy Jednostkami Gminy. VoIP to również bardzo niskie koszty 

związane z połączeniami krajowymi oraz zagranicznymi.  

Funkcja wymiany informacji i komunikacji JG zakłada stworzenie systemu 

komunikacji wideo, który połączy ze sobą siedziby Urzędu Miasta Legnicy 

oraz siedziby Jednostek Gminy, ułatwiając współpracę pomiędzy nimi, 

efektywniej wykorzystując czas pracy pracowników i obniżając koszty 

związane z koniecznością wyjazdów służbowych.  

Możliwy jest również wariant minimalistyczny – stworzenie sali 

telepresence w siedzibie Urzędu Miasta. Takie rozwiązanie umożliwi np. 

rejestrowanie i transmitowanie obrad Rady. W takich obradach 

uczestniczyć (wirtualnie) będą mogli również nieobecni pracownicy – za 

pomocą kamer internetowych. Sala telepresence może być również 

wykorzystywana przez jednostki oświatowe np. w celu przeprowadzania 

zdalnych wykładów przez wykładowców uczelni wyższych dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych.  

Zachowanie 

trwałości 

Wymagane jest zapewnienie odpowiedniego finansowania odpisów 

amortyzacyjnych (min. 20% wartości rocznie) oraz bieżącej konserwacji 

(ok. 10% wartości rocznie).  

Wskaźniki  Liczba numerów VoIP; 

 Liczba Jednostek Gminy korzystających z usług VoIP 

i wideokonferencji.  



 Strategia informatyzacji Gminy Legnica na lata 2016 – 2021 

  

85 

 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

W chwili obecnej nie stwierdzono możliwości bezpośredniego 

sfinansowania systemu VoIP ze środków pomocowych UE. Powinien być 

on sfinansowany ze środków własnych.  

Analiza ryzyka Brak przeprowadzenia projektu nie wiąże się z bardzo dużymi 

dotkliwościami i do pewnego stopnia może być przezwyciężony dzięki 

wykorzystaniu darmowych i powszechnie stosowanych rozwiązań. 

Oczywiście funkcjonalność profesjonalnych systemów 

telekonferencyjnych jest znacznie większa (np. w zakresie możliwości 

nagrywania czy też wspólnej pracy na dokumentach). Możliwe jest 

również skorzystanie z rozwiązań tego typu w ramach outsourcingu.  

Ryzykiem może być również niechęć  dotychczasowych administratorów 

rozwiązań telekomunikacyjnych z racji przyzwyczajeń. 

Priorytet Niski 

Zgodność 

normami i 

projektami 

Projekty tego typu nie są wskazywane jako priorytetowe przez PZIP czy 

SRWD2020.  

Zależność z 

innymi 

projektami 

Projekt może być powiązany z wprowadzeniem jednolitego systemu e-

learningowego, jako element uczenia na odległość. Ponadto ze względu 

na zwykle duże transfery związane z treściami multimedialnymi może być 

powiązany z projektem „Rozbudowa sieci LEGMAN i centralizacja dostępu 

do Internetu dla Jednostek Gminy oraz wykorzystanie sieci miejskiej jako 

uniwersalnej infrastruktury na potrzeby wymiany danych” i projektem 

„Budowa Centrum Przetwarzania Danych / Centrum Usług Wspólnych”.  
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9.6.1.6 Cel operacyjny I.6 Rozbudowa sieci ho-spotów w przestrzeni publicznej i 

obiektach użyteczności publicznej 

 

Tabela 17. Analiza wykonalności Projektu I. 6. 1 

Projekt I.6.1 Rozbudowa sieci hot-spotów w przestrzeni publicznej i obiektach 

użyteczności publicznej 

Analiza 

celowości i 

sposobu 

wdrożenia 

Dzięki infrastrukturze sieci LEGMAN, Gmina Legnica ma duże możliwości 

rozbudowy sieci hot-spotów. Bezpłatny dostęp do Internetu sprawia, iż 

miasto staje się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców oraz turystów. 

W ramach posiadanej infrastruktury teletechnicznej możliwe jest 

zlokalizowane nadajników w wielu miejscach. Należy jednak mieć na 

uwadze fakt, iż muszą być to miejsca publiczne, nie wpływające na rynek 

dostawców komercyjnych. Dobrym posunięciem jest umiejscowienie hot-

spotów w Jednostkach Gminy podłączonych do sieci LEGMAN. System ITS 

pozwala na instalację nadajników na przystankach autobusowych. 

Dokładne lokalizacje powinny zostać wyłonione podczas 

przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Legnicy, gdyż 

usługa ta świadczona jest właśnie dla nich.  

Zachowanie 

trwałości 

Zachowanie trwałości projektu wymaga przede wszystkim ciągłego 

monitorowania uwarunkowań prawnych w zakresie spełnienia norm 

prawa telekomunikacyjnego. Ponadto wymagane jest zapewnienie 

odpowiedniego finansowania odpisów amortyzacyjnych (min. 20% 

wartości rocznie) oraz bieżącej konserwacji (ok. 10% wartości rocznie).  

Wskaźniki 
 Powierzchnia objęta zasięgiem hot spotów, 

 Liczba hot spotów.  

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

W chwili obecnej nie stwierdzono możliwości bezpośredniego 

sfinansowania rozbudowy sieci hot-spot ze środków pomocowych UE. 

Powinien być on sfinansowany ze środków własnych.  

Analiza ryzyka Brak realizacji projektu nie wiąże się z bardzo znaczącymi skutkami, co 

wynika z faktu coraz powszechniejszego dostępu do Internetu (np. 

w ramach sieci GSM).  
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Alternatywą do rozwoju sieci hot-spotów może być upowszechnienie 

informacji o dostępnych lokalach oferujących sieci WiFi – co może być 

użyteczne dla turystów odwiedzających miasto.  

Ryzyko projektu wiąże się z rosnącymi obostrzeniami UKE w zakresie 

podejmowania działalności telekomunikacyjnej oraz sprawozdawczości, 

które mogą stanowić znaczący narzut organizacyjny.  

Z tego również powodu formuła świadczenia usług nie może być 

konkurencyjna dla komercyjnych usługodawców. 

Priorytet Niski 

Zgodność 

normami i 

projektami 

Projekt można rozpatrywać w kategoriach priorytetu SRWD2020, 

w szczególności 6.3.7. „Projekty wdrażające innowacyjne technologie 

informacyjno-komunikacyjne i wyrównujące dostęp do 

szerokopasmowego Internetu e-usług na obszarach wiejskich i miejskich”.  

Konieczność budowy i rozbudowy sieci szerokopasmowych jest 

wielokrotnie podkreślana w PZIP (w szczególności str. 57).  

Zależność z 

innymi 

projektami 

Projekt jest uzależniony w pewnej mierze od projektu „Rozbudowa sieci 

LEGMAN i centralizacja dostępu do Internetu dla Jednostek Gminy oraz 

wykorzystanie sieci miejskiej jako uniwersalnej infrastruktury na potrzeby 

wymiany danych”, gdyż sieć LEGMAN może być bezpośrednim dostawcą 

usług internetowych na potrzeby hot-spotów.  

 

9.6.1.7 Cel operacyjny I.7 Budowa Centrum Przetwarzania Danych / Centrum Usług 

Wspólnych 

Tabela 18. Analiza wykonalności Projektu I.7.1 

Projekt I.7.1 Budowa Centrum Przetwarzania Danych / Centrum Usług Wspólnych 

Analiza 

celowości i 

sposobu 

wdrożenia 

W Jednostkach Gminy Legnica zdiagnozowano problem koordynacji 

działań związanych z obszarem teleinformatyki. Zauważa się brak 

udostępniania i wymiany danych pomiędzy jednostkami na odpowiednim 

poziomie. Występuje również kwestia niewystarczającego wsparcia IT 

Jednostek Gminy. Dotyczy to głównie małych jednostek, które we 

własnym zakresie nie są w stanie zapewnić kadry informatycznej 

zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin i na odpowiednich warunkach.  
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Budowa Centrum Przetwarzania Danych / Centrum Usług Wspólnych ma 

zapewnić w Gminie Legnica wysoką dostępność oraz wydajność dla 

aplikacji wykorzystywanych wewnętrznie i odpowiednie wsparcie 

informatyczne, spełniając jednocześnie obowiązujące wymagania prawne 

i bezpieczeństwa.  

Wynikiem przeprowadzonej modernizacji i rozbudowy infrastruktury IT 

będą: 

 Dwa Ośrodki Przetwarzania Danych – Podstawowy i Zapasowy 

połączonych ze sobą łączem światłowodowym (sieć LEGMAN); 

Rdzeń sieci również zostanie zbudowany na przełącznikach 

światłowodowych; 

 Zmodernizowana sieć wraz z dedykowanym zasilaniem 

elektrycznym i instalacją zasilania dedykowanego dostosowana do 

potrzeb infrastruktury IT; 

 Platforma sprzętowa dostosowana do przyszłych wymagań Gminy;  

 Odpowiedni zespół wsparcia IT dla użytkowników.  

 

Każdy z Ośrodków Przetwarzania Danych zostanie wyposażony w: 

 Macierze dyskowe o odpowiedniej pojemności zapewniające 

replikację wzajemną zgromadzonych zasobów gminy; 

 Przełączniki szkieletowe dla wykonania połączeń 

światłowodowych pomiędzy ośrodkami; 

 Sprzęt serwerowo – aplikacyjny; 

 Wysokowydajny i bezpieczny system UTM zabezpieczający dostęp 

do sieci LEGMAN; 

 System backupu danych z wszystkich kluczowych systemów; 

 Zasilanie awaryjne (UPS, agregat, dwa niezależne przyłącza) dla 

każdego ośrodka.  

Dzięki budowie Centrum Przetwarzania Danych / Centrum Usług 

Wspólnych możliwe będzie również spełnienie wymagań prawnych (np. 
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KRI, SZBI) przez wszystkie, nawet najmniejsze, podłączone jednostki 

wdrażając wspólne procedury i politykę bezpieczeństwa. 

Centrum Przetwarzania Danych / Centrum Usług Wspólnych pozwoli także 

m.in. na integrację systemów monitoringu, wprowadzenie hostingu 

centralnego, wdrożenie usług VoIP, czy też budowę centralnej platformy 

edukacyjnej.  

Zachowanie 

trwałości 

Zachowanie trwałości projektu wymaga przede wszystkim ciągłego 

monitorowania uwarunkowań prawnych w zakresie spełnienia norm 

prawa w obszarze teleinformatyki. Ponadto wymagane jest zapewnienie 

odpowiedniego finansowania odpisów amortyzacyjnych (min. 20% 

wartości rocznie) oraz bieżącej konserwacji (ok. 10% wartości rocznie).  

Należy jednocześnie podkreślić, że właściwe funkcjonowanie CPD / CUW 

będzie wymagać stałego podnoszenia kompetencji i umiejętności wśród 

pracowników - w szczególności poprzez udział w szkoleniach.  

Wskaźniki  Zajęta przestrzeń dyskowa CPD, 

 Liczba usług teleinformatycznych świadczonych przez Centrum 

Przetwarzania Danych / Centrum Usług Wspólnych, 

 Liczba jednostek, które powierzyły usługi teleinformatyczne CUW.  

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Możliwe jest finansowanie tego typu przedsięwzięć w ramach działania 

2.1 RPO WD.  

CUW/CPD nie może być jednak celem samym w sobie – powinien być on 

elementem większego projektu lub planu strategicznego, w którym 

wdrożenie tego typu rozwiązania wymagane jest do realizacji działania 

innych celów związanych z optymalizacją optymalizacji Gminy.  

Analiza ryzyka Podstawowe ryzyko związane z brakiem przeprowadzenia projektu polega 

na tym, że Jednostki Gminy nie będą w stanie samodzielnie spełnić 

złożonych wymagań w zakresie teleinformatyki (w tym wymagań 

prawnych i wymagań bezpieczeństwa).  

Ze względu na relatywnie wysoki koszt budowy CPD wskazane jest 

ewolucyjne prowadzenie projektu, w ten sposób, żeby obejmować kolejne 

zadania zaczynając od stosunkowo prostych np.: 

 Wspólny standard adresów internetowych oraz e-maili, 

 Wspólny hosting stron WWW, 

 Wspólne procedury bezpieczeństwa, 
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 Wspólne usługi wsparcia IT wybranych jednostek, 

 Powierzenie wybranych usług teleinformatycznych wspólnemu 

ośrodkowi, 

 Standaryzacja oprogramowania w określonych typach jednostek.  

Podstawowym warunkiem jest wskazanie właściwych lokalizacji dla obu 

Centrum Przetwarzania Danych / Centrum Usług Wspólnych 

(podstawowego i zapasowego). Lokalizacje te powinny dyponować 

odpowiednią powierzchnią na potrzeby serwerowni i obsługi. W celu 

ograniczenia kosztów związanych z budową 2 centrów danych można 

rozważyć kolokację centrum zapasowego w siedzibie wybranego 

partnera, ale należy wówczas zabezpieczyć w centrum podstawowym 

miejsce na centrum zapasowe tego partnera. 

Priorytet Wysoki 

Zgodność 

normami 

i projektami 

Budowa Centrum Przetwarzania Danych / Centrum Usług Wspólnych nie 

jest wpisana wprost do SRWD2020 – przewiduje się tworzenie platform 

na poziomie regionalnym. Nie jest to jednak alternatywa do Centrum 

Przetwarzania Danych / Centrum Usług Wspólnych, gdyż obejmuje inny 

zakres usług teleinformatycznych.  

Wykorzystanie koncepcji chmury obliczeniowej jest natomiast 

podkreślane w PZIP (str. 67), przy czym koncepcja ta obejmuje stworzenie 

chmury na poziomie całego kraju (Państwowa Chmura Obliczeniowa – 

PCO).  

Trudno jednak obecnie określić na ile te plany będą zrealizowane. 

Możliwość pojawienia się PCO wskazuje na zasadność ewolucyjnego 

podejścia do projektu i rozpoczęcia go od działań o charakterze 

organizacyjnym i stosunkowo nisko kosztochłonnym.  

Zależność z 

innymi 

projektami 

Projekt ma związek z wszystkimi pozostałymi projektami, gdyż Centrum 

Przetwarzania Danych / Centrum Usług Wspólnych będzie stanowiło bazę 

infrastrukturalną do innych działań.  

 

9.6.2 Cel strategiczny II 

Stałe podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Legnicy jest ważne, m.in. ze względu 

na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Legnica, jako miasto nowoczesne, dążące do 
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świadczenia inteligentnych usług musi zadbać również o rozwój technologii w placówkach 

oświatowych, które wspomagać będą edukację oraz odpowiednie przygotowanie do potrzeb 

rynku pracy.  

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki wykorzystaniu inicjatyw, jakie pojawiają się 

w środowisku edukacyjnym, a także rozwoju  społeczeństwa informacyjnego.  

Ważnym aspektem działań w ramach tego celu będzie również wzmocnienie infrastruktury oraz 

wdrożenie standardów teleinformatycznych.  

 

Tabela 19. Cel strategiczny II oraz wynikające cele operacyjne 

Cel strategiczny II - Implementacja nowoczesnych technologii w edukacji, służąca rozwojowi 

kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży przydatnych na rynku pracy oraz innych form 

podnoszenia kwalifikacji dla osób pozostających na rynku pracy 

Cel operacyjny II.1 Wprowadzenie jednolitego systemu e-learningowego (centralna 

platforma edukacyjna) 

Cel operacyjny II.2 Edukacja mieszkańców w zakresie nowoczesnego miasta 

Cel operacyjny II.3 Wprowadzenie hostingu centralnego 

 

9.6.2.1 Cel operacyjny II.1 Wprowadzenie jednolitego systemu e-learningowego (centralna 

platforma edukacyjna) 

Tabela 20. Analiza wykonalności Projektu II.1.1 

Projekt II.1.1 Wprowadzenie jednolitego systemu e-learningowego (centralna 

platforma edukacyjna) 

Analiza celowości 

i sposobu 

wdrożenia 

Centralna platforma edukacyjna pozwoli na podniesienie poziomu 

edukacji poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod kształcenia, 

a także praktyczne zademonstrowanie możliwości ich zastosowań w 

istniejącym środowisku dydaktycznym. Wdrożenie jednolitego systemu 

e-learningowego przyczyni się do zwiększenia poziomu wiedzy 

i kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie 

informacyjnym zarówno młodzieży, jak i nauczycieli.  

Platforma edukacyjna powinna służyć wymianie programów 

edukacyjnych, a co za tym idzie wspomagać pracę nauczycieli. Potrzebny 
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jest koordynator technologii w edukacji, który zadba o dobór 

odpowiedniego sprzętu, narzędzi, rozwiązań oraz kadry merytorycznej.  

Nowoczesne narzędzia informatyczne umożliwiają rozwój grup 

zainteresowań w podziale na dyscypliny naukowe. Warto zatem 

rozważyć, możliwie bezkosztowe, wspólne stworzenie programu 

edukacyjnego na platformie z zakresu nowych technologii, automatyki, 

robotyki oraz innych dziedzin nauki. Należy także rozważyć programy dla 

młodzieży dotyczące korzystania z e-usług, kontaktów on-line 

z przyszłymi pracodawcami.  

W ramach centralnej platformy edukacyjnej powinien powstać również 

edukacyjny serwis społecznościowy z możliwością tworzenia 

i umieszczania własnych treści bezpośrednio przez nauczycieli i uczniów, 

kreowania wirtualnych grup roboczych, grup zainteresowań, osadzania 

dokumentów, zdjęć, materiałów multimedialnych.  

Zachowanie 

trwałości 

Zachowanie trwałości projektu polegać będzie głównie na zasilaniu 

platformy aktualnymi treściami, zapewnieniu współpracy z uczelniami 

wyższymi, a także odpowiedniej promocji projektu wśród nauczycieli 

połączonej z okresowymi szkoleniami w zakresie metod wykorzystania 

platformy.  

Wskaźniki  Liczba użytkowników korzystających z platformy, 

 Liczba dostępnych kursów, 

 Liczba szkół wykorzystujących platformę, 

 Liczba instytucji współpracujących. 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Możliwe jest finansowanie tego typu przedsięwzięć w ramach działania 

2.1 RPO WD.  

Inne działania z jakich można skorzystać to PO WER Działanie 2.10 

„Wysoka jakość systemu oświaty” oraz PO WER Działanie 2.14 „Rozwój 

narzędzi dla uczenia się przez całe życie”.  

Należy podkreślić, że wiele inicjatyw, dzięki zaangażowaniu środowiska, 

może być przeprowadzanych przy niskich nakładach finansowych.  

Analiza ryzyka Brak wdrożenia platformy może prowadzić do braku możliwości 

unowocześniania form kształcenia. Poważnym skutkiem może być 

również brak wykorzystania inicjatyw własnych (np. w zakresie 
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nauczania robotyki), jakie pojawiają się w środowisku związanym 

z edukacją.  

W razie braku możliwości uruchomienia dużego projektu wskazane jest 

stworzenie wersji oszczędnościowej opartej o rozwiązania open source 

oraz inicjatywy środowiska.  

Priorytet Wysoki 

Zgodność 

normami i 

projektami 

Projekt jest zbieżny z SRWD2020, w szczególności w zakresie priorytetu 

6.2.8. „Rozwój procesu edukacyjnego w oparciu o technologie 

informacyjno-komunikacyjne.” 

Szerokie wykorzystanie e-learningu (w szczególności w edukacji) jest 

również jednym z priorytetów PZIP (str. 57).  

Zależność z 

innymi projektami 

Projekt jest zależny od projektu „Rozbudowa sieci LEGMAN 

i centralizacja dostępu do Internetu dla Jednostek Gminy oraz 

wykorzystanie sieci miejskiej jako uniwersalnej infrastruktury na 

potrzeby wymiany danych”, co pozwoli na dostarczenie odpowiednio 

szybkich łącz oraz „Centralizacji hostingu” – co pozwoli na dostarczenie 

wspólnego medium.  

Projektem uzupełniającym funkcjonalność jest „Centralizacja 

konwergentnych usług telekomunikacyjnych”, co umożliwić może 

uatrakcyjnienie form nauczania dzięki nauczaniu na odległość.  

Projekt również będzie miał związek z wdrożeniem Centrum 

Przetwarzania Danych / Centrum Usług Wspólnych. Z jednej strony 

będzie mógł wykorzystywać wspólną infrastrukturę, a z drugiej pozwalać 

na centralizację wiedzy i szkoleń z zakresu teleinformatyki. 
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9.6.2.2 Cel operacyjny II.2 Edukacja mieszkańców w zakresie nowoczesnego miasta 

Tabela 21. Analiza wykonalności Projektu II.2.1 

Projekt II.2.1 Edukacja mieszkańców w zakresie nowoczesnego miasta 

Analiza celowości 

i sposobu 

wdrożenia 

Z racji dostępnej na rynku różnorodności technologicznej – zarówno 

sprzętu, jak i oprogramowania – wielu mieszkańców Gminy Legnica 

narażonych jest na tzw. wykluczenie cyfrowe, czyli brak lub ograniczoną 

możliwość skorzystania z nowoczesnych form komunikacji. Na zjawisko 

to są podatne nie tylko osoby starsze. Dla osób na co dzień 

korzystających z Internetu również istnieje ryzyko wykluczenia 

cyfrowego. Stale zmieniające się trendy technologiczne oraz nowe 

wynalazki i formy komunikacji wymuszają ciągłą potrzebe edukacji 

w zakresie stosowania technologii.  

Niezwykle ważna jest edukacja mieszkańców w zakresie usług 

elektronicznych. Należy pamiętać, że samo zaoferowanie e-usług nie 

sprawi, że zaczną być na co dzień wykorzystywane. Po pierwsze 

mieszkańcy Legnicy muszą się o nich dowiedzieć, dlatego bardzo istotna 

jest promocja możliwości w zakresie usług elektronicznych. Nie można 

również pominąć udostępnienia samych instrukcji korzystania z e-usług.  

Rozwiązaniem może być portal e-usług miejskich, gdzie każdy 

z mieszkańców Gminy Legnica w łatwy sposób będzie mógł skorzystać 

z danej e-usługi, bądź uzyska informację, gdzie (link) z takiej usługi może 

skorzystać. Instrukcje powinny być bardzo czytelne i zrozumiałe. Dobrym 

rozwiązaniem będzie udostępnienie krótkich filmów z nagraniami 

instruującymi jak korzystać z e-usług.  

Zachowanie 

trwałości 

Zachowanie trwałości projektu polegać tu może na okresowym 

wznawianiu szkoleń oraz wprowadzaniu nowych treści i metod 

popularyzacji wiedzy o e-Administracji.  

Wskaźniki 
 Liczba osób dorosłych, objętych wsparciem w programie 

z zakresu rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych.  

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Projekt może być finansowany z działań PO WER Działanie 2.14 „Rozwój 

narzędzi dla uczenia się przez całe życie”.  
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Możliwe jest również skorzystanie pośrednio (jako partner organizacji 

pozarządowej) z POPC Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz 

rozwoju kompetencji cyfrowych”.  

Stworzenie odpowiednich szkoleń i materiałów informacyjnych może 

być również elementem ewentualnych zamówień w zakresie projektów 

związanych z usługami elektronicznymi.  

Analiza ryzyka Podstawowe ryzyko związane z brakiem przeprowadzenia projektu 

polega na tym, że projekty w zakresie e-Administracji nie osiągną 

swojego celu w postaci praktycznego wykorzystania tej możliwości przez 

klientów.  

Priorytet Średni 

Zgodność 

normami i 

projektami 

Projekt wpisuje się priorytet SRWD2020 6.1.16. „Przeciwdziałanie 

powstawaniu obszarów wykluczenia informacyjnego”.  

Wagę promocji usług elektronicznych podkreśla także PZIP (str. 58).  

Zależność z 

innymi projektami 

Projekt jest zbieżny z projektem „Rozwój e-usług integracja e-usług 

miejskich w ramach wspólnych portali”. 

Projekt będzie miał punkty styczne z wdrożeniem wspólnej platformy e-

learninigowej – umiejętność korzystania z niej będzie pozwalać na 

przyswajanie nowych umiejętności w zakresie korzystania z e-usług oraz 

innych narzędzi teleinformatycznych. 

 

9.6.2.3 Cel operacyjny II. 3 Wprowadzenie hostingu centralnego 

Tabela 22. Analiza wykonalności Projektu II. 3. 1 

Projekt II.3.1 Wprowadzenie hostingu centralnego 

Analiza celowości 

i sposobu 

wdrożenia 

Wprowadzenie hostingu centralnego dla Jednostek Gminy jest istotnym 

posunięciem strategicznym. Pierwszym ważnym aspektem dotyczącym 

tego celu jest ujednolicenie domeny. Wskazane jest, aby wszystkie 

Jednostki Gminy korzystały z domeny legnica.eu, co pozwoli na 

umocnienie wizerunku gminy, lepsze pozycjonowanie w wynikach 

wyszukiwarek oraz obniżenie kosztów.  
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Hosting centralny pozwoli na spełnienie wymagań Krajowych Ram 

Interoperacyjności przez wszystkie jednostki, szczególnie te, które nie 

mają na to odpowiednich funduszy i możliwości organizacyjnych. 

Rozwiązaniem może być wspólny, centralny system CMS, pozwalający na 

budowę stron www spełniających m.in. standard WCAG 2.0, do czego 

zobowiązują KRI. Tym samym serwisy te mogą zachować indywidualizm 

poprzez dostosowanie szaty graficznej do własnych potrzeb. Oprócz 

standardu WCAG 2.0, hosting centralny zapewni również 

bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych danych oraz obsługę 

informatyczną na odpowiednim, wysokim poziomie.  

Centralizacja i standaryzacja jest rozwiązaniem przynoszącym znaczne 

korzyści oraz obniżenie kosztów.  

Zakłada się, że korzystanie z jednolitego CMS w ramach wspólnego 

hostingu będzie dla jednostek nieobligatoryjne. Rezygnacja z tych 

wspólnych usług oznacza jednak konieczność spełnienia wymagań KRI, 

w tym standardu WCAG 2.0, we własnym zakresie i przy wykorzystaniu 

dodatkowych środków budżetowych.  

Zachowanie 

trwałości 

Zachowanie trwałości projektu wymaga wprowadzenia polityki promocji 

Jednostek Gminy  w Internecie, a także spełnienia wymagań prawnych – 

w tym KRI.  

Wskaźniki 
 Liczba subdomen domeny legnica.eu, 

 Liczba hostowanych stron. 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

W chwili obecnej nie stwierdzono możliwości bezpośredniego 

sfinansowania wprowadzenia hostingu centralnego ze środków 

pomocowych UE.  

Analiza ryzyka Podstawowe ryzyko związane z brakiem realizacji projektu polega na 

utrudnionej możliwości spełnienia wymagań KRI przez poszczególne 

jednostki. W szczególności dotyczy to wymagań WCAG 2.0 dla 

prowadzonych stron internetowych.  

W razie braku możliwości wprowadzenia projektu w pełnej skali, 

wskazane jest podejście ewolucyjne – systematyczne obejmowanie 

kolejnych jednostek na mocy indywidualnych porozumień.  

Priorytet Średni 
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Zgodność 

normami i 

projektami 

Standaryzacja działania administracji publicznej jest jednym 

z priorytetów PZIP (str. 71).  

Brak wprost wskazanych projektów hostingu jako projektów 

priorytetowych.  

Zależność z 

innymi projektami 

Projekt jest zbieżny z projektem „Budowa Centrum Przetwarzania 

Danych / Centrum Usług Wspólnych”.  

 

9.6.3 Cel strategiczny III 

Rozwój usług kultury, turystyki i ich promocja oraz ochrona dziedzictwa kulturowego 

niezaprzeczalnie stanowi strategiczny kierunek rozwoju Legnicy. Digitalizacja zasobów kultury 

i turystyki umożliwia przede wszystkich ich ochronę poprzez utworzenie wiernych odwzorowań, 

ale także pozwala na ich udostępnianie za pomocą technologii teleinformatycznych 

przyczyniając się do promocji Legnicy. Warunkiem spełnienia celu strategicznego III jest 

realizacja projektów wynikających ze zdefiniowanych celów operacyjnych.  

Należy podkreślić, że realizacja celu polega na podjęciu nowych działań, gdyż do tej pory 

informatyzacja w tym obszarze była fragmentaryczna i dokonywana głównie środkami 

własnymi. Realizacjach celów „Inwentaryzacja zasobów kultury” oraz „Digitalizacja 

i udostępnienie zbiorów” wiąże się w znacznej mierze z obowiązkami z zakresie ich ochrony. 

Działania te są również niezbędne w celu ich popularyzacji – w szczególności po kątem ich 

wykorzystania dla uatrakcyjnienia oferty turystycznej Legnicy.  

Niezwykle ważnym czynnikiem jest zapewnienie odpowiedniej promocji, która jest niezbędnym 

elementem marketingu-mix miasta (w tym wypadku: marketingu społecznego). Brak 

odpowiedniej informacji powoduje, że nawet użyteczne i dopracowane narzędzia nie są 

powszechnie stosowane.  

 

Tabela 23. . Cel strategiczny III oraz wynikające cele operacyjne 

Cel strategiczny III - Wykorzystanie technologii teleinformatycznych w rozwoju usług kultury, 

sportu, rekreacji, turystyki i ich promocji oraz ochrony i adaptacji obiektów o wysokiej wartości 

architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju turystyki 

Cel operacyjny III.1 Inwentaryzacja zasobów kultury 

Cel operacyjny III.2 Digitalizacja i udostępnienie zbiorów 
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Cel operacyjny III.3 Budowa serwisu o atrakcjach Legnicy oraz alternatywnych źródeł 

udostępniania informacji, w tym aplikacji mobilnych 

Cel operacyjny III.4 Rozwój e-promocji 

 

9.6.3.1 Cel operacyjny III.1 Inwentaryzacja zasobów kultury 

Tabela 24. Analiza wykonalności Projektu III.1.1 

Projekt III.1.1 Inwentaryzacja zasobów kultury 

Analiza celowości 

i sposobu 

wdrożenia 

Gmina Legnica posiada bogate zasoby kultury. Obecnie większość 

z jednostek digitalizuje zbiory we własnym zakresie. Niezmiernie ważne 

jest, aby przeprowadzić inwentaryzację wykorzystując relacyjne bazy 

danych zaprojektowane z wykorzystaniem metodyki ERD - Entity 

Relationship Diagram w celu pozyskania wiedzy na temat 

zdigitalizowanych zbiorów we wszystkich jednostkach oraz w celu 

wyznaczenia tych zasobów, których odwzorowania cyfrowe powinny 

zostać utworzone. Inwentaryzacja zgiditalizowanych zbiorów wykaże, 

czy ich ilość i jakość pozwala na wszczęcie projektu obejmującego 

publiczne udostępnianie odwzorowań, np. poprzez portal obejmujący 

swą tematyką dziedzinę kultury. Przeprowadzona inwentaryzacja 

pozwoli również na prowadzenie rejestrów dóbr, które są szczególnie 

wartościowe i koniecznie winny zostać utworzone ich odwzorowania 

w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego.  

Inwentaryzacja powinna dotyczyć również wartościowych zasobów 

kulturowych (w tym zabytków), do których obecnie nie ma dostępu, np. 

zostały zniszczone. Proces ten pozwoli na utworzenie listy potencjalnych 

obiektów, które można odtworzyć w postaci cyfrowej. Należy rozważyć 

wdrożenie aplikacji wspomagającej, która ułatwi scentralizowany proces 

inwentaryzacji i rejestracji dóbr kultury w mieście. 

Zachowanie 

trwałości 

Trwałość projektu powinna być zapewnione przez okresowe 

inwentaryzowanie nowych dóbr kultury. 

Wskaźniki 
 Liczba zinwentaryzowanych dóbr kultury.  
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Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Należy założyć, że sama czynność inwentaryzacji powinna być 

przeprowadzona w ramach środków własnych.  

Analiza ryzyka Brak realizacji projektu stawia pod znakiem zapytania możliwość 

wykonania kolejnych projektów w ramach celu strategicznego. Nie 

można wskazać dla niego alternatywy. 

Priorytet Wysoki 

Zgodność 

normami i 

projektami 

Projekt wpisuje się PZIP (str. 18) oraz w priorytety SRWD2020 (6.4.34. 

„Cyfryzacja, rozbudowa i udostępnienie informacji instytucji publicznych 

Dolnego Śląska, m.in.: poprzez przekształcenie analogowych danych 

i dokumentów wytwarzanych przez instytucje publiczne w zasoby 

cyfrowe oraz udostępnienie w ich sieci poprzez utworzenie platform 

internetowych”).  

Zależność z 

innymi projektami 

Projekt może być składowym zadaniem projektów: 

 Digitalizacja i udostępnienie zbiorów, 

 Budowa serwisu o atrakcjach Legnicy oraz alternatywnych źródeł 

udostępniania informacji, w tym aplikacji mobilnych, 

 Rozwój e-promocji.  

Może być również przeprowadzony jako niezależne zadanie, którego 

wynikiem będzie kompleksowa baza danych dóbr kultury. Baza danych 

obejmować będzie zbiory już zinwentaryzowane w odrębnych 

systemach i nowe. 

 

9.6.3.2 Cel operacyjny III.2 Digitalizacja i udostępnienie zbiorów 

Tabela 25. Analiza wykonalności Projektu III. 2. 1 

Projekt III.2.1 Digitalizacja i udostępnienie zbiorów  

Analiza celowości 

i sposobu 

wdrożenia 

Niezbędne jest, aby powstały odwzorowania cyfrowe dla ochrony 

i udostępniania dziedzictwa kulturowego. Czynności te są jednymi 

z podstawowych zadań jednostek takich jak muzea, biblioteki czy galerie. 

Rozwój technologii otworzył nowe perspektywy zarówno w kwestii 

dokumentowania zasobów, jak i różnych form udostępniania. 
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Zdigitalizowane zasoby oferują szereg opcji ich wykorzystania – od 

zastosowań archiwalnych po konserwatorskie i promocyjne. Pomimo iż 

proces digitalizacji jest mocno zróżnicowany ze względu na charakter 

zbiorów, istnieje wiele wspólnych dla jednostek wymagań technicznych. 

Wypracowanie wspólnej strategii (tj. w szczególności określenia, które 

zasoby będą poddane digitalizacji), standardów technologicznych oraz 

procedur pozwoli na usprawnienie samego procesu digitalizacji. 

Zdigitalizowany powinien zostać pełen zakres dóbr kultury – niezależenie 

od przynależności organizacyjnej, a przyjęte rozwiązania będą pozwalały 

na zastosowanie tego samego podejścia do wszystkich zbiorów tego 

samego typu. 

Niezbędne jest więc podjęcie wspólnej inicjatywy partnerskiej między 

instytucjami kultury (muzea, galerie, biblioteki itp.) integrującej działania 

digitalizacyjne. Przykładem może być budowa profesjonalnej pracowni 

digitalizacyjnej wyposażonej w odpowiedni sprzęt, z przeznaczeniem dla 

miejskich instytucji kultury. Wspólne przedsięwzięcie może znacząco 

ograniczyć koszty, co zostanie zweryfikowane na etapie przygotowania 

projektu.  

Zachowanie 

trwałości 

Trwałość projektu zostanie zachowana poprzez bieżącą digitalizację 

zinwentaryzowanych zbiorów, oraz zbiorów nowych, które zostaną 

wyznaczone do zdigitalizowania jako zbiory wartościowe, stanowiące 

dziedzictwo kulturowe oraz zapewnienie odpowiednich narzędzi 

archiwizacji. 

Wskaźniki 
 Liczba zdigitalizowanych obiektów, 

 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line swoje 

zdigitalizowane zasoby. 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Projekt może być współfinansowany w ramach RPO WD, RPO WD Działanie 

4.3. „Dziedzictwo kulturowe” typ B.  

Analiza ryzyka Niepowodzenie projektu skutkować będzie brakiem cyfrowych 

odwzorowań zbiorów, lub też, że będą one zdigitalizowane we własnym 

zakresie przez jednostki (z wykorzystaniem dostępnego sprzętu), nie 

gwarantując odwzorowań odpowiedniej jakości. Tym samym występuje 

ryzyko nieodpowiedniej ochrony dziedzictwa kulturowego Legnicy, 

a także braku podniesienia atrakcyjności miasta.  
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Rozwiązaniem minimalistycznym – alternatywnym do budowy pracowni 

digitalizacyjnej - jest (poza inwentaryzacją zasobów kultury – projekt 

III.1.1) podjęcie próby wykorzystania obecnie dostępnego w jednostkach 

sprzętu. 

Koszt usług outsourcingowych może być niższy od kosztów budowy 

własnej pracowni.  

Priorytet Średni 

Zgodność 

normami i 

projektami 

Projekt wpisuje się PZIP (str. 18) oraz w priorytety SRWD2020 (6.4.34. 

„Cyfryzacja, rozbudowa i udostępnienie informacji instytucji publicznych 

Dolnego Śląska, m.in.: poprzez przekształcenie analogowych danych 

i dokumentów wytwarzanych przez instytucje publiczne w zasoby 

cyfrowe oraz udostępnienie w ich sieci poprzez utworzenie platform 

internetowych”).  

Zależność z 

innymi projektami 

Projekt jest uwarunkowany przeprowadzeniem projektu 

„Inwentaryzacja zasobów kultury”. Projekt powinien być powiązany 

z projektem „Budowa Centrum Przetwarzania Danych / Centrum Usług 

Wspólnych”. 

 

9.6.3.3 Cel operacyjny III.3 Budowa serwisu o atrakcjach Legnicy oraz alternatywnych 

źródeł udostępniania informacji, w tym aplikacji mobilnych 

Tabela 26. Analiza wykonalności Projektu III.3.1 

Projekt III.3.1 Budowa serwisu o atrakcjach Legnicy oraz alternatywnych źródeł 

udostępniania informacji, w tym aplikacji mobilnych 

Analiza celowości 

i sposobu 

wdrożenia 

Gmina Legnica posiada bogatą ofertę turystyczną obejmującą parki, 

szlaki oraz dużą liczbę zabytków. Ze względu na geograficzne położenie 

oraz przebieg historii, w Legnicy pojawia się wielu turystów 

zagranicznych, którzy interesują się tym regionem. Dostęp do informacji 

na temat obiektów stanowiących atrakcje Legnicy jest ograniczony oraz 

ma charakter mocno rozproszony. Budowa serwisu o atrakcjach Legnicy 

pozwoli zebrać informacje o wszystkich interesujących miejscach 

w Legnicy oraz jej okolicy, w tym zabytkach, szlakach turystycznych, 

muzeach, parkach, placach zabaw, siłowniach zewnętrznych, trasach 

rowerowych itp., a także informacje o planowanych imprezach. Należy 
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również ułatwić i uatrakcyjnić samo zwiedzanie miasta. Rozwiązaniem 

może być utworzenie i aktualizowanie mapy Legnicy z warstwowo 

oznaczonymi POI (ang. Point Of Interest), tj. np. możliwość wyświetlenia 

wszystkich zabytków (lub: restauracji, hoteli, kina) wraz z funkcją 

wyznaczenia trasy.  

Podobne funkcjonalności może mieć np. utworzona aplikacja mobilna 

(zintegrowana z serwisem „Atrakcje Legnicy”). Turysta może 

wykorzystać swój smartfon w roli wirtualnego przewodnika po mieście. 

Zlokalizowane przy zabytkach kody QR lub mechanizmy z obszaru 

Internetu rzeczy (np. beacon) pozwolą udostępniać podstawowe 

informacje o danym obiekcie w wielu językach. 

Zachowanie 

trwałości 

Trwałość powinna być zachowana poprzez bieżące aktualizowanie 

serwisu, aplikacji oraz utrzymywanie ich szaty graficznej zgodnie 

z aktualnymi trendami projektowania stron internetowych 

i obowiązującym standardami promocji miasta.  

Wymagane jest zapewnienie odpowiedniego finansowania odpisów 

amortyzacyjnych (min. 20% wartości rocznie) oraz bieżącej konserwacji 

(ok. 10% wartości rocznie). 

Wskaźniki  Liczba odwiedzin portalu e-usług; 

 Liczba instytucji miejskich zasilających portal.  

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Projekt może być współfinansowany w ramach RPO WD, Działanie 4.3. 

„Dziedzictwo kulturowe” typ B.  

Analiza ryzyka Należy podkreślić, że istnieje popyt na dostępność informacji 

turystycznej. Niepowodzenie projektu spowoduje, że informacja 

turystyczna w Legnicy pozostanie na obecnym poziomie. Oferta 

turystyczna Legnicy (a co za tym idzie atrakcyjność miasta) pozostanie 

ograniczona, w szczególności dla turystów zagranicznych.  

W przypadku niepowodzenia projektu należy przyjąć wariant 

minimalistyczny przystosowując obecne serwisy informacji turystycznej 

do stanu zapewniającego ich dostępność dla osób niepełnosprawnych 

oraz turystów obcojęzycznych.  

Priorytet Sredni 
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Zgodność 

normami i 

projektami 

Projekt wpisuje się PZIP (str. 18) oraz w priorytety SRWD2020 (6.4.34. 

„Cyfryzacja, rozbudowa i udostępnienie informacji instytucji publicznych 

Dolnego Śląska, m.in.: poprzez przekształcenie analogowych danych 

i dokumentów wytwarzanych przez instytucje publiczne w zasoby 

cyfrowe oraz udostępnienie w ich sieci poprzez utworzenie platform 

internetowych” oraz 6.4.36. „Budowa systemów obsługujących 

zintegrowane produkty turystyczne na Dolnym Śląsku”).  

Zależność z 

innymi projektami 

Projekt jest częściowo uwarunkowany  realizacją projektów: 

 Digitalizacja i udostępnienie zbiorów, 

 Rozwój e-promocji.   
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9.6.3.4 Cel operacyjny III.4 Rozwój e-promocji 

Tabela 27. Analiza wykonalności Projektu III.4.1 

Projekt III.4.1 Rozwój e-promocji 

Analiza celowości 

i sposobu 

wdrożenia 

Dzięki upowszechnieniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych 

i informatycznych (ogólnodostępnych aplikacji, programów) nieustannie 

rośnie dostępność  informacji turystycznych oraz kulturalnych.  

Istnieje potrzeba stworzenia miejsca, w którym zebrane zostaną 

wszystkie informacje dotyczące funkcjonujących w mieście instytucji 

kultury oraz związanych z nimi wydarzeniami, imprezami. Odpowiednim 

rozwiązaniem może okazać się wdrożenie portalu umożliwiającego 

użytkownikom, mieszkańcom oraz turystom dostęp do aktualnych 

imprez oraz miejsc, w których odbywają się interesujące wydarzenia 

kulturalne (wystawy, koncerty, itp.), sportowe i turystyczne. W celu 

koordynacji wydarzeń miejskich, użytkownicy zarządzający portalem 

będą zobowiązani do zamieszczania terminów zbliżających się imprez 

oraz umieszczania galerii z wydarzeń, które już się odbyły.  

Ciekawą formą e-promocji, służącą rozwojowi turystyki oraz kultury są 

multimedialne ekrany wyświetlające informacje o zbliżających się 

wydarzeniach kulturalnych oraz prezentujące atrakcje turystyczne. 

Wysokiej jakości wyświetlacze mogłyby zostać zamieszczone w urzędach 

oraz instytucjach.  

Miejskie gry tematyczne są kolejną popularną formą e-promocji, która 

przyczynia się do popularyzacji kultury. Poprzez zabawę, użytkownik 

dociera do kompleksowej informacji o danym obiekcie, poznaje jego 

historię, architekturę. Dzięki dodatkowym funkcjonalnością tego typu 

aplikacji, gracz może dzielić się wiedzą o miejscu, w którym się znajduję, 

zapraszać do niego swoich znajomych oraz udostępniać fotografie 

zabytków w wybranych serwisach mediów społecznościowych.  

Zachowanie 

trwałości 

Należy zapewnić aktualność oraz kompletność informacji oferowanych 

w formie e-promocji, a także atrakcyjność form przekazu.  

Wskaźniki  Liczba wydarzeń objętych promocją. 
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Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Finansowanie działań w tym zakresie może być elementem innych 

projektów współfinansowanych ze środków pomocowych – nie 

stwierdzono programów ukierunkowanych wyłącznie na promocję.  

Źródłem finansowania mogą być również środki własne.  

Analiza ryzyka Gmina Legnica dąży do utożsamiania jej z miastem nowoczesnym, 

inteligentnym wykorzystującym technologię IT.  

Podejście takie wymaga odpowiedniego wypromowania opracowanych 

rozwiązań wśród grup docelowych. Brak odpowiednich działań 

spowodować może, że opracowane dużym kosztem rozwiązania 

teleinformatyczne nie będą stosowane. Dla e-promocji trudno wskazać 

alternatywę, gdyż jest to stosunkowo tania metoda, pozwalająca dotrzeć 

do grup docelowych. Głównie liczy się tu pomysł i zaangażowanie, 

a strona techniczna jest mniej istotna. Brak powodzenia projektu nie jest 

jednak krytycznym czynnikiem dla pozostałych projektów, gdyż 

elementem wdrożenia większości z nich będą działania promocyjne.  

Priorytet Średni 

Zgodność 

normami i 

projektami 

Projekt wpisuje się PZIP (str. 18) oraz w priorytety SRWD2020 (6.4.34. 

„Cyfryzacja, rozbudowa i udostępnienie informacji instytucji publicznych 

Dolnego Śląska, m.in.: poprzez przekształcenie analogowych danych 

i dokumentów wytwarzanych przez instytucje publiczne w zasoby 

cyfrowe oraz udostępnienie ich w sieci poprzez utworzenie platform 

internetowych” oraz 6.4.36. „Budowa systemów obsługujących 

zintegrowane produkty turystyczne na Dolnym Śląsku”).  

Zależność z 

innymi projektami 

Projekt jest uwarunkowany projektami: 

 Digitalizacja i udostępnienie zbiorów, 

 Budowa serwisu o atrakcjach Legnicy oraz alternatywnych źródeł 

udostępniania informacji, w tym aplikacji mobilnych.  
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9.6.4 Cel strategiczny IV 

Bezpieczeństwo mieszkańców Legnicy jest bez wątpienia jednym z najważniejszych czynników 

świadczących o komforcie i atrakcyjności życia w mieście. Zadaniem władz miasta jest 

zapewnienie odpowiednich warunków, w tym bezpieczeństwa. Jego poprawa  uwarunkowana 

jest wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. Cel zintegrowania i wzmocnienia 

systemów poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców zostanie osiągnięty dzięki 

zrealizowanym projektom wynikającym z celów operacyjnych.  

Realizacja celów polega w znacznej mierze na kontynuacji działań dotychczas podejmowanych 

w zakresie budowy systemów monitoringu oraz Inteligentnego Systemu Transportowego, 

poszerzeniu zakresu tych projektów (np. o monitoring środowiskowy) oraz integrację rozwiązań 

w celu uzyskania efektów synergii.  

 

Tabela 28. . Cel strategiczny IV oraz wynikające cele operacyjne 

Cel strategiczny IV- Zintegrowanie i wzmocnienie systemów poprawiających bezpieczeństwo 

mieszkańców 

Cel operacyjny IV.1 Rozbudowa monitoringu miejskiego 

Cel operacyjny IV.2 Integracja systemów monitoringu 

Cel operacyjny IV.3 Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego 

 

9.6.4.1 Cel operacyjny IV.1 Rozbudowa monitoringu miejskiego 

Tabela 29. Analiza wykonalności Projektu IV.1.1 

Projekt IV.1.1 Rozbudowa monitoringu miejskiego 

Analiza celowości 

i sposobu 

wdrożenia 

Obecnie w Legnicy pracuje ponad 100 kamer monitoringu miejskiego 

i Inteligentnego Systemu Transportowego. Z racji tego, że istnieje 

tendencja przenoszenia się przestępczości w miejsca nie objęte 

monitoringiem, zidentyfikowana została potrzeba jego rozbudowy. 

Nowy sprzęt zostanie zainstalowany w miejscach wyznaczonych przez 

jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo po uprzednim ich 

określeniu podczas konsultacji i analiz.  

Istnieje również zapotrzebowanie na zakup sprzętu umożliwiającego 

monitoring mobilny, co w znacznym stopniu poprawi działania 
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prewencyjne. Na dzień dzisiejszy służby nie dysponują takimi 

urządzeniami.  

W ramach projektu można wdrożyć innowacyjne oprogramowanie klasy 

PSIM (ang. Physical Security Information Management) wspierające 

zabezpieczenie różnego rodzaju obiektów infrastruktury. Zastosowania 

takiego oprogramowania obejmuje: 

 Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym, wsparcie 

i automatyzacja pracy operatora, zbieranie i prezentacja zdarzeń 

rejestrowanych przez różnego rodzaju czujniki i urządzenia.  

 Rejestrowanie i monitorowanie zdarzeń oraz imprez publicznych, 

koordynacja działań służb miejskich, a także pozycjonowanie 

pojazdów na cyfrowej mapie miasta z wykorzystaniem systemu 

GPS; 

 Analityki wideo;  

 Kluczowe elementy tego typu systemu to: 

o Integracja z systemami zewnętrznymi; 

o Przyjmowanie zgłoszeń z różnych kanałów (telefon, mail, 

SMS, faks, terminal radiowy); 

o Integracja z centralami telefonicznymi; 

o Prezentacja zgłoszeń na mapie; 

o Modelowanie procedur i planów działań; 

o Moduł raportów, analiz, audytów.  

Zachowanie 

trwałości 

Trwałość projektu powinna być zachowana poprzez okresowe analizy 

zagrożeń w mieście, których wynikiem będzie określenie stref, które 

powinny zostać objęte monitoringiem.  

Wymagane jest zapewnienie odpowiedniego finansowania odpisów 

amortyzacyjnych (min. 20% wartości rocznie) oraz bieżącej konserwacji 

(ok. 10% wartości rocznie). 

Wskaźniki  Szacunkowa liczba ludności objętej obszarem monitoringu 

miejskiego [osoby zameldowane – dla terenów zamieszkałych];  

 Liczba kamer. 
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Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Projekt może być współfinansowany w ramach RPO WD, Działanie 4.5. 

„Bezpieczeństwo” Typ E.  

Analiza ryzyka Jednym z najważniejszych czynników wpływających na komfort życia jest 

poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Niepowodzenie projektu może 

skutkować rozwojem przestępczości w miejscach nie objętych 

monitoringiem miejskim, a co za tym idzie, miejsca te będą obniżać 

wizerunek Legnicy jako miasta przyjaznego mieszkańcom i turystom.  

W razie niepowodzenia rozbudowy monitoringu miejskiego, należy 

rozważyć okresową zmianę lokalizacji kamer.  

Priorytet Średni 

Zgodność 

normami i 

projektami 

Projekt wpisuje się w szereg priorytetów SRWD 2020 5.1.6. 

„Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osobistego, publicznego 

i zdrowotnego, w tym ratownictwa”, 5.4.12. „Koordynacja działań 

różnych podmiotów i zarządzanie informacją o bezpieczeństwie”, czy też 

5.4.18. „Budowa kompleksowego systemu teleinformatycznego 

monitorującego, identyfikującego i prognozującego zagrożenia 

odnoszące się do środowiska, zdrowia, życia i mienia mieszkańców 

regionu”.  

Zależność z 

innymi projektami 

Projekt jest ściśle powiązany z projektem IV. 2. 1. Integracja systemów 

monitoringu, a także: 

 Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego; 

 Budowa Centrum Przetwarzania Danych / Centrum Usług 

Wspólnych.  



 Strategia informatyzacji Gminy Legnica na lata 2016 – 2021 

  

109 

 

9.6.4.2 Cel operacyjny IV.2 Integracja systemów monitoringu 

Tabela 30. Analiza wykonalności Projektu IV.2.1 

Projekt IV.2.1 Integracja systemów monitoringu 

Analiza celowości 

i sposobu 

wdrożenia 

Cel ten jest ściśle powiązany z Celem szczegółowym IV.1, gdyż 

rozbudowa monitoringu miejskiego może opierać się również 

o integrację istniejących obecnie systemów. Należy przeprowadzić 

inwentaryzację zewnętrznych kamer zamontowanych na budynkach 

Jednostek Gminy. Proces ten wskaże urządzenia, które można 

zintegrować z monitoringiem miejskim, rozbudowując go o istniejącą 

infrastrukturę.  

Zintegrowane systemy monitoringu pozwolą na szybszy dostęp do 

nagrań przez odpowiednie służby. Wyeliminowana zostanie konieczność 

pozyskiwania danych od jednostek, co sprawi, że praca służb będzie 

bardziej efektywna.  

Należy również rozważyć integrację systemów alarmowych 

z wyniesionym centrum powiadomień np. Straży Miejskiej (przejęcie 

kompetencji grup interwencyjnych od agencji ochrony).  

Zachowanie 

trwałości 

Trwałość projektu zachowana zostanie poprzez okresową 

inwentaryzację w celu zidentyfikowania nowopowstałych systemów 

monitoringu możliwych do integracji z systemem monitoringu 

miejskiego.  

Wskaźniki  Ilość kamer w ramach jednolitego systemu monitorowania, 

 ilość jednostek zintegrowanych w ramach projektu. 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Projekt może być współfinansowany w ramach RPO WD, Działanie 4. 5. 

„Bezpieczeństwo” Typ E.  

Analiza ryzyka Integracja systemów monitoringu może wpływać na powodzenie 

projektu IV.1.1. Rozbudowa monitoringu miejskiego. Niepowodzenie 

projektu nie jest jednak czynnikiem krytycznym dla celu IV.1. Kluczowe 

dla integracji systemów monitoringu może być podłączenie jednostek do 

sieci LEGMAN.  
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Ryzyko niepowodzenia stanowi również brak współpracy jednostek 

organizacyjnych, a także innych przedsiębiorstw i organizacji 

prowadzących działalność na terenie Legnicy. Tylko ich współpraca 

umożliwi integrację systemów monitoringu na terenie miasta.  

Priorytet Niski 

Zgodność 

normami i 

projektami 

Projekt wpisuje się w szereg priorytetów SRWD 2020 5.1.6. 

„Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osobistego, publicznego 

i zdrowotnego, w tym ratownictwa”, 5.4.12. „Koordynacja działań 

różnych podmiotów i zarządzanie informacją o bezpieczeństwie”, czy też 

5.4.18. „Budowa kompleksowego systemu teleinformatycznego 

monitorującego, identyfikującego i prognozującego zagrożenia 

odnoszące się do środowiska, zdrowia, życia i mienia mieszkańców 

regionu”.  

Zależność z 

innymi projektami 

Integracja systemów monitoringu zbieżna jest z projektami: 

 Rozbudowa monitoringu miejskiego; 

 Rozbudowa sieci LEGMAN i centralizacja dostępu do Internetu 

dla Jednostek Gminy oraz wykorzystanie sieci miejskiej jako 

uniwersalnej infrastruktury na potrzeby wymiany danych; 

 Budowa Centrum Przetwarzania Danych / Centrum Usług 

Wspólnych.  

 

9.6.4.3 Cel operacyjny IV.3 Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego 

Tabela 31. Analiza wykonalności Projektu IV.3.1 

Projekt IV.3.1 Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego 

Analiza celowości 

i sposobu 

wdrożenia 

Inteligentny System Transportowy – system wspierający zarządzanie 

ruchem i transportem publicznym w Legnicy, będący jednym 

z elementów budowy inteligentnego miasta ma na celu poprawę 

mobilności miejskiej przy jednoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa 

użytkowników.  

Inteligentnego Systemu Transportowego ma duży potencjał rozwojowy. 

Poniżej zostały przedstawione przykładowe możliwości rozbudowy: 
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 Infrastruktura Inteligentnego Systemu Transportowego pozwala 

na rozmieszczenie praktycznie w każdym rejonie miasta stacji 

monitoringu środowiskowego. Stacje powinny umożliwiać 

pomiary wybranych parametrów. 

Celem instalacji stacji monitoringu środowiskowego jest 

wspomaganie działań, poprzez systematyczne informowanie 

organów i Jednostek Gminy np. o przekroczonym poziomie 

hałasu na skrzyżowaniu i konieczności przeorganizowania ruchu 

pojazdów.  

Prototyp stacji monitoringu środowiska może zostać wykonany 

przez uczniów w ramach projektu edukacyjnego. Przy budowie 

systemu warto rozważyć współpracę wielu szkół. Urządzenia 

niezbędne do funkcjonowania systemu mogą być konstruowane 

w ramach ośrodków edukacyjnych.  

 Wybudowanie tablic informacyjnych na większości przystanków 

wyświetlających informacje o najbliższych przyjazdach 

autobusów miejskich; 

 Ulokowanie w miejscach o największym natężeniu 

komunikacyjnym automatów sprzedających bilety. Takie 

urządzenie może pełnić funkcje biletomatu, parkomatu jak 

i wyświetlać informacje dotyczące miasta, a także udostępniać 

darmowy Internet (hotspot); 

 Wprowadzenie rozwiązań tzw. Karty Miejskiej w celu 

ograniczenia kosztów związanych z produkcją oraz dystrybucją 

biletów tradycyjnych, bodowy wizerunku nowoczesnego miasta 

przyjaznego dla mieszkańców i turystów a także uzyskania 

satysfakcji bezpośrednich użytkowników systemu dzięki 

wygodzie korzystania z karty. Karta Miejska może być 

wykorzystywana również w innych obszarach usług publicznych 

(parkingi, biblioteki, obiekty sportowe) i jest otwarta na rozwój 

technologiczny; 

 Utworzenie sieci inteligentnego oświetlenia potrafiącego 

uzyskiwać dane i przekazywać je w czasie rzeczywistym 

umożliwiając tworzenie nowych aplikacji i usług . Rozwiązanie 

przyczynia się do powstawania oszczędności m. in. poprzez 



 Strategia informatyzacji Gminy Legnica na lata 2016 – 2021 

  

112 

 

wykrywanie światła dziennego i automatyczne przyciemnianie 

światła sztucznego, czy przyciemnianie oświetlenia, 

w momencie, gdy na danej ulicy (lub jej odcinku) nie zostaje 

wykryty ruch. Powstaje wówczas „fala świetlna”. Możliwe jest 

również definiowanie poziomu oświetlenia w poszczególnych 

punktach i określonych porach dnia.  

Taki rodzaj oświetlenia wymaga instalacji specjalizowanych 

opraw w lampach ulicznych.  

Rozwiązania te posiadają szerszą funkcjonalność typową dla 

autonomicznych urządzeń Internetu rzeczy. Można je 

wykorzystać także przy realizacji zadań związanych np. 

z wykrywaniem nieprawidłowo zaparkowanych samochodów, 

wykrywaniem wolnych miejsc parkingowych. monitoringiem 

środowiskowym. 

Zachowanie 

trwałości 

Zachowanie trwałości projektu – poza inwestycjami odtworzeniowymi – 

wymaga stałego monitorowania i kalibracji systemu w celu 

dostosowania do przeprowadzanych inwestycji drogowych oraz 

remontów.  

Wymagane jest zapewnienie odpowiedniego finansowania odpisów 

amortyzacyjnych (min. 20% wartości rocznie) oraz bieżącej konserwacji 

(ok. 10% wartości rocznie). 

Wskaźniki  Liczba utworzonych lub rozbudowanych usług opartych o 

infrastrukturę Inteligentnego Systemu Transportowego. 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Projekt może być współfinansowany w ramach RPO WD, Działanie 5.1. 

„Drogowa dostępność transportowa” typ D (jako element inwestycji 

drogowej) oraz Działanie 4. 5. „Bezpieczeństwo” Typ E.  

Analiza ryzyka Niepowodzenie rozwoju Inteligentnego Systemu Transportowego 

wpływać może na realizację innych projektów, które w znacznym stopniu 

opierają się właśnie o infrastrukturę tego systemu. Sam rozwój 

Inteligentnego Systemu Transportowego nie jest jednak krytyczny, gdyż 

obecnie istniejąca infrastruktura teletechniczna stanowi mocny rdzeń 

dla wdrażania innych projektów.  
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Ryzyko związane z niepowodzeniem projektu określono więc na 

poziomie niskim.  

Priorytet Średni 

Zgodność 

normami i 

projektami 

Inteligentne systemy transportowe nie są wskazane wprost w PZIP lub 

SRWD2020. Należy potraktować je jako element rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego i inteligentnego miasta.  

Zależność z 

innymi projektami 

Rozwój Inteligentnego Systemu Transportowego jest zależny 

z projektami: 

 Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej pod kątem 

integracji danych miejskich oraz poprawy bezpieczeństwa; 

 Rozwój e-usług oraz integracja e-usług w ramach wspólnych 

portali; 

 Rozbudowa sieci LEGMAN i centralizacja dostępu do Internetu 

dla Jednostek Gminy oraz wykorzystanie sieci miejskiej jako 

uniwersalnej infrastruktury na potrzeby wymiany danych; 

 Rozbudowa sieci hotspotów w otwartej przestrzeni publicznej 

i obiektach użyteczności publicznej; 

 Rozbudowa monitoringu miejskiego. 

 



 Strategia informatyzacji Gminy Legnica na lata 2016 – 2021 

  

114 

 

10. Opracowanie systemu wdrażania dokumentu oraz 

monitoringu realizacji 

10.1 Wdrażanie strategii IT 

Wdrożenie strategii będzie uwarunkowane tym, że z jednej strony wykonanie SIGL jest w gestii 

Urzędu Miasta Legnica, a z drugiej strony jej realizacja wymaga współpracy partnerów 

zewnętrznych oraz Jednostek Gminy oraz podmiotów autonomicznych w stosunku do Urzędu 

Miasta. Z tego względu, w planie wdrożenia należy wyróżnić: Grono Ścisłe oraz Grono 

Rozszerzone Rady Strategii Informatyzacji (RSI), a także przedstawiciela Kierownictwa Urzędu, 

którym będzie Sekretarz Miasta. 

 

Charakterystyka tych grup znajduje się poniżej: 

Grono Funkcja Skład 

Ścisłe Koordynacja/robocza Wyznaczeni pracownicy 

Urzędu  

Rozszerzone Konsultacja/robocza Wyznaczeni  pracownicy 

Urzędu oraz przedstawiciele 

Jednostek Gminy oraz 

instytucji prowadzących 

działalność na terenie Gminy 

Grono Ścisłe zobowiązane jest do współpracy z osobami wchodzącymi w skład Grona 

Rozszerzonego. Poziom współpracy determinowany jest przez zakres projektu oraz kompetencje 

członków grona. 

Skład Grona Rozszerzonego może być w przyszłości dostosowany do aktualnego zakresu realizacji 

SIGL, w szczególności projektów informatycznych. Grono Ścisłe będzie natomiast w znacznej 

mierze niezmienne w sensie funkcji realizowanych w Urzędzie Miasta Legnica. 

Skład Grona Ścisłego i Rozszerzonego RSI określony zostanie po zaakceptowaniu SIGL przez 

Kierownictwo Urzędu. Ewentualne zmiany następować będą wg potrzeb, na poszczególnych 

etapach realizacji SIGL. Nadrzędną instancją w stosunku do RSI jest Kierownictwo Urzędu. 

 

Poniżej zamieszczono wytyczne w zakresie wdrażania strategii IT: 

1. Projekt dokumentu SIGL zostaje zaakceptowany przez Kierownictwo Urzędu. 
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2. Powołana zostaje Rada Strategii Informatyzacji (RSI), której członkami są osoby biorące 

udział w pracach nad SIGL. Radzie przewodniczy Sekretarz Miasta, jako osoba 

odpowiedzialna za obszar IT z ramienia Kierownictwa Urzędu. Rada podzielona zostaje 

na dwa wyżej wymienione grona: ścisłe i rozszerzone. 

3. Przedstawiciele Grona Ścisłego, w ramach zakresów merytorycznych wydziałów Urzędu, 

które reprezentują, składają wniosek do WPF (Wieloletniego Planu Finansowego) i/lub 

projektu budżetu miasta o środki na realizację projektów – wg właściwości. Projekty 

realizowane będą według priorytetów ujętych w dokumencie strategii, w miarę 

dostępnych środków finansowych wewnętrznych i zewnętrznych. Prace koordynuje 

Wydział Informatyki.   

4. Na podstawie przyznanych środków przygotowywane oraz wdrażane są projekty. Grono 

Rozszerzone zaangażowane jest w pozyskanie środków zewnętrznych oraz realizację 

projektów. Grono Ścisłe będzie odgrywać wiodącą rolę w zakresie zarządzania 

projektami oraz ich koordynacji. 

 

10.2 Monitorowanie i ewaluacja strategii IT 

Poniżej zamieszczono wytyczne w zakresie monitorowania i ewaluacji strategii IT: 

1. W drugim kwartale 2017 roku (a następnie – odpowiednio w drugim kwartale lat 

kolejnych) nastąpi podsumowanie postępu prac oraz zidentyfikowanie kluczowych 

zagadnień związanych z realizacją strategii, a także metod efektywnego ich 

rozwiązywania. Cała Rada otrzyma sprawozdanie od Grona Ścisłego, zawierające opis 

stanu zaawansowania każdego z projektów. Następnie odbędą się, prowadzone w 

pełnym składzie Rady, konsultacje oraz weryfikacja poszczególnych projektów w oparciu 

o kryteria: 

a. Możliwości finansowania; 

b. Aktualne potrzeby; 

c. Możliwość wykorzystania nowych rozwiązań z obszaru IT. 

Wynikiem prac będzie dokument monitoringu i ewaluacji zawierający opis stanu 

wdrażania SIGL oraz wytyczne dotyczące aktualizacji. 

2. Rada przyjmuje przygotowany przez siebie dokument monitoringu i ewaluacji. Podczas 

prac nad ww. dokumentem rozpatrywane są uwagi wszystkich członków Rady. 

3. Prace Rady (w tym wnioski i uwagi) są dokumentowane i stanowią załącznik do 

protokołu. 
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4. Wynik prac w postaci dokumentu monitoringu i ewaluacji zostaje przedłożony 

Kierownictwu Urzędu do zaakceptowania. 

5. Następuje proces wdrożenia aktualizacji SIGL. 

 

Kolejne prace związane z monitoringiem i ewaluacją SIGL następują po upływie roku od 

wdrożenia aktualizacji SIGL.  
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11. Wstępne, szacunkowe koszty realizacji projektów ujętych w strategii do poniesienia przez Gminę 

Legnica. 

 Zgodnie z rozdziałem 9.3, w realizację strategii informatyzacji zaangażowanych będzie wielu interesariuszy, również poprzez udział finansowy.  

Poniżej przedstawiono wstępne, szacunkowe koszty realizacji projektów strategicznych, które poniesie Gmina przez ich wdrożenie. Należy jednak pamiętać, że 

wdrożenie poszczególnych projektów uzależnione jest od partycypacji zewnętrznych partnerów w kosztach projektowych. 

 

Koszty realizacji strategii informatyzacji podzielone zostały na trzy warianty: minimalny, średni i maksymalny. 

 Wariant minimalny zakłada możliwie największą minimalizację wydatków. Projekty realizowane będą bazując na już posiadanych rozwiązaniach 

technologicznych i przy zaangażowaniu obecnych zasobów ludzkich Partnerów. Dotyczy to również samego procesu przygotowania inwestycji oraz 

pełnienia nadzoru nad wdrożeniem projektu.  Wariant ten nie zapewni znacznego rozwoju Legnicy w zakresie ITC, a jedynie możliwie efektywne 

wykorzystanie obecnych zasobów (przy ew. dokupieniu sprzętu). Zakładając minimalne wydatki przy realizacji strategii, należy mieć na uwadze fakt, że 

niektóre projekty nie będą możliwe do zrealizowania, lub ich wdrożenie nie zakończy się sukcesem.  

Projekty prowadzone w ten sposób mogą być bardzo długotrwałe, ze względu na brak możliwości skupienia dużej ilości zasobów w jednym czasie. Pociąga 

to za sobą niską efektywność. 

 

 Wariant maksymalny zakłada realizację projektów w oparciu o najnowsze technologie oraz korzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie: 

o Przygotowania inwestycji, w tym m.in.: 

 Audyty, 

 Analizy przedwdrożeniowe, 

 Dokumentacje aplikacyjne o środki zewnętrzne, 

 Dokumentacje przetargowe, 

 Raporty. 

o Wdrożeń; 
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o Nadzoru. 

 

Wariant ten zapewni znaczny rozwój Legnicy w zakresie ITC, przystosowanie do norm prawnych oraz najnowszych standardów i trendów 

technologicznych. Wykazane koszty uwzględniają również utrzymanie każdego z projektów w okresie trwałości (w tym wymiana przestarzałego sprzętu 

po max. 5 latach). Wariant maksymalny gwarantuje wdrożenie wszystkich projektów. Należy jednak brać pod uwagę, że zwłaszcza w przypadku 

projektów infrastrukturalnych wariant maksymalny może pociągać za sobą konieczność przewidzenia dłuższego horyzontu czasowego projektu. 

 

 Wariant średni jest uśrednieniem założeń wariantu minimalnego i maksymalnego, tj. realizacja projektów w oparciu o dostępną technologię oraz zasoby 

ludzkie Partnerów, mając na względzie konieczność znacznej rozbudowy infrastruktury oraz skorzystania z usług firm zewnętrznych przeprowadzających 

odpowiednie analizy, wdrażających projekty, czy koordynujących samo wdrożenie. 
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Tabela 32 Kosztorys 

Oznaczenie Projekt Priorytet Koszt [min.] Koszt [śr.] Koszt [max] 

Projekt I.1.1 Wdrożenie udostępniania i wymiana danych zgodnie z zasadami Otwartych Danych Wysoki 135,000.00 zł 1,485,000.00 zł 2,835,000.00 zł 

Projekt I.2.1 Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej pod kątem integracji danych miejskich oraz poprawy bezpieczeństwa Wysoki 114,000.00 zł 812,000.00 zł 1,668,000.00 zł 

Projekt I.3.1 Rozwój e-usług oraz integracja e-usług miejskich w ramach portali Wysoki 1,722,000.00 zł 2,974,000.00 zł 3,753,000.00 zł 

Projekt I.4.1 
Rozbudowa sieci LEGMAN i centralizacja dostępu do Internetu dla Jednostek Gminy oraz wykorzystanie sieci miejskiej jako 
uniwersalnej infrastruktury na potrzeby wymiany danych Wysoki 

394,000.00 zł 2,034,000.00 zł 5,089,000.00 zł 

Projekt I.7.1 Budowa Centrum Przetwarzania Danych/Centrum Usług Wspólnych Wysoki 2,332,000.00 zł 5,416,000.00 zł 9,105,000.00 zł 

Projekt II.1.1 Wprowadzenie jednolitego systemu e-learningowego (centralna platforma edukacyjna) Wysoki 393,000.00 zł 2,086,000.00 zł 3,666,000.00 zł 

Projekt II.2.1 Edukacja mieszkańców w zakresie nowoczesnego miasta Wysoki 35,000.00 zł 208,000.00 zł 405,000.00 zł 

Projekt III.1.1 Inwentaryzacja zasobów kultury Wysoki 0.00 zł 40,000.00 zł 61,000.00 zł 

Projekt III.3.1 Budowa serwisu o atrakcjach Legnicy oraz alternatywnych źródeł udostępniania informacji, w tym aplikacji mobilnych Wysoki 156,000.00 zł 862,000.00 zł 2,228,000.00 zł 

Suma kosztów wdrożenia projektów o priorytecie wysokim 5,281,000.00 zł 15,917,000.00 zł 28,810,000.00 zł 

Projekt II.3.1 Wprowadzenie hostingu centralnego Średni 0.00 zł 43,000.00 zł 122,000.00 zł 

Projekt III.2.1 Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Średni 0.00 zł 1,233,000.00 zł 3,330,000.00 zł 

Projekt III.4.1 Rozwój e-promocji Średni 27,000.00 zł 134,000.00 zł 296,000.00 zł 

Projekt IV.1.1 Rozbudowa monitoringu miejskiego Średni 46,000.00 zł 109,000.00 zł 174,000.00 zł 

Projekt IV.3.1 Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego Średni 457,000.00 zł 4,549,000.00 zł 12,043,000.00 zł 

Suma kosztów wdrożenia projektów o priorytecie średnim 530,000.00 zł 6,068,000.00 zł 15,965,000.00 zł 

Suma kosztów wdrożenia projektów o priorytecie średnim i wysokim 5,811,000.00 zł 21,985,000.00 zł 44,775,000.00 zł 

Projekt I.5.1 Centralizacja konwergentnych usług telekomunikacyjnych Niski 126,000.00 zł 828,000.00 zł 1,701,000.00 zł 

Projekt I.6.1 Rozbudowa sieci hotspotów w otwartej przestrzeni publicznej i obiektach użyteczności publicznej Niski 184,000.00 zł 1,437,000.00 zł 3,706,000.00 zł 

Projekt IV.2.1 Integracja systemów monitoringu Niski 147,000.00 zł 693,000.00 zł 1,081,000.00 zł 

Suma kosztów wdrożenia projektów o priorytecie niskim 457,000.00 zł 2,958,000.00 zł 6,488,000.00 zł 

Suma kosztów wdrożenia wszystkich projektów 
6,268,000.00 zł 24,943,000.00 zł 51,263,000.00 zł 
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Tabela 33 Wariant minimalny 

Oznaczenie Projekt Priorytet Koszt [min.] 2017 2018 2019 2020 2021 

Projekt I.1.1 
Wdrożenie udostępniania i wymiana danych zgodnie z zasadami 
Otwartych Danych Wysoki 135,000.00 zł 135,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

Projekt I.2.1 
Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej pod kątem integracji 
danych miejskich oraz poprawy bezpieczeństwa Wysoki 114,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 114,000.00 zł 

Projekt I.3.1 Rozwój e-usług oraz integracja e-usług miejskich w ramach portali Wysoki 1,722,000.00 zł 40,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 1,682,000.00 zł 0.00 zł 

Projekt I.4.1 

Rozbudowa sieci LEGMAN i centralizacja dostępu do Internetu dla 
Jednostek Gminy oraz wykorzystanie sieci miejskiej jako uniwersalnej 
infrastruktury na potrzeby wymiany danych Wysoki 394,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 394,000.00 zł 0.00 zł 

Projekt I.7.1 Budowa Centrum Przetwarzania Danych/Centrum Usług Wspólnych Wysoki 2,332,000.00 zł 135,000.00 zł 0.00 zł 1,000,000.00 zł 0.00 zł 1,197,000.00 zł 

Projekt II.1.1 
Wprowadzenie jednolitego systemu e-learningowego (centralna 
platforma edukacyjna) Wysoki 393,000.00 zł 40,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 353,000.00 zł 0.00 zł 

Projekt II.2.1 Edukacja mieszkańców w zakresie nowoczesnego miasta Wysoki 35,000.00 zł 8,000.00 zł 7,000.00 zł 7,000.00 zł 7,000.00 zł 6,000.00 zł 

Projekt III.1.1 Inwentaryzacja zasobów kultury Wysoki 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

Projekt III.3.1 
Budowa serwisu o atrakcjach Legnicy oraz alternatywnych źródeł 
udostępniania informacji, w tym aplikacji mobilnych Wysoki 156,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 40,000.00 zł 116,000.00 zł 0.00 zł 

Suma kosztów wdrożenia projektów o priorytecie wysokim 5,281,000.00 zł 358,000.00 zł 7,000.00 zł 1,047,000.00 zł 2,552,000.00 zł 1,317,000.00 zł 

Projekt II.3.1 Wprowadzenie hostingu centralnego Średni 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

Projekt III.2.1 Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Średni 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

Projekt III.4.1 Rozwój e-promocji Średni 27,000.00 zł 6,000.00 zł 3,000.00 zł 6,000.00 zł 6,000.00 zł 6,000.00 zł 

Projekt IV.1.1 Rozbudowa monitoringu miejskiego Średni 46,000.00 zł 0.00 zł 46,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

Projekt IV.3.1 Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego Średni 457,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 457,000.00 zł 0.00 zł 

Suma kosztów wdrożenia projektów o priorytecie średnim 530,000.00 zł 6,000.00 zł 49,000.00 zł 6,000.00 zł 463,000.00 zł 6,000.00 zł 

Suma kosztów wdrożenia projektów o priorytecie średnim i wysokim 5,811,000.00 zł 364,000.00 zł 56,000.00 zł 1,053,000.00 zł 3,015,000.00 zł 1,323,000.00 zł 

Projekt I.5.1 Centralizacja konwergentnych usług telekomunikacyjnych Niski 126,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 40,000.00 zł 0.00 zł 86,000.00 zł 

Projekt I.6.1 
Rozbudowa sieci hotspotów w otwartej przestrzeni publicznej i 
obiektach użyteczności publicznej Niski 184,000.00 zł 40,000.00 zł 36,000.00 zł 36,000.00 zł 36,000.00 zł 36,000.00 zł 

Projekt IV.2.1 Integracja systemów monitoringu Niski 147,000.00 zł 0.00 zł 40,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 107,000.00 zł 

Suma kosztów wdrożenia projektów o priorytecie niskim 457,000.00 zł 40,000.00 zł 76,000.00 zł 76,000.00 zł 36,000.00 zł 229,000.00 zł 

Suma kosztów wdrożenia wszystkich projektów 6,268,000.00 zł 404,000.00 zł 132,000.00 zł 1,129,000.00 zł 3,051,000.00 zł 1,552,000.00 zł 
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Tabela 34 Wariant średni 

Oznaczenie Projekt Priorytet Koszt [śr.] 2017 2018 2019 2020 2021 

Projekt I.1.1 
Wdrożenie udostępniania i wymiana danych zgodnie z zasadami Otwartych 
Danych 

Wysoki 1,485,000.00 zł 135,000.00 zł 0.00 zł 1,350,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

Projekt I.2.1 
Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej pod kątem integracji danych 
miejskich oraz poprawy bezpieczeństwa 

Wysoki 812,000.00 zł 0.00 zł 93,000.00 zł 719,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

Projekt I.3.1 Rozwój e-usług oraz integracja e-usług miejskich w ramach portali Wysoki 2,974,000.00 zł 40,000.00 zł 2,934,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

Projekt I.4.1 

Rozbudowa sieci LEGMAN i centralizacja dostępu do Internetu dla Jednostek 
Gminy oraz wykorzystanie sieci miejskiej jako uniwersalnej infrastruktury na 
potrzeby wymiany danych 

Wysoki 2,034,000.00 zł 0.00 zł 135,000.00 zł 1,000,000.00 zł 899,000.00 zł 0.00 zł 

Projekt I.7.1 Budowa Centrum Przetwarzania Danych/Centrum Usług Wspólnych Wysoki 5,416,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 135,000.00 zł 5,281,000.00 zł 0.00 zł 

Projekt II.1.1 
Wprowadzenie jednolitego systemu e-learningowego (centralna platforma 
edukacyjna) 

Wysoki 2,086,000.00 zł 2,086,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

Projekt II.2.1 Edukacja mieszkańców w zakresie nowoczesnego miasta Wysoki 208,000.00 zł 43,000.00 zł 42,000.00 zł 41,000.00 zł 41,000.00 zł 41,000.00 zł 

Projekt III.1.1 Inwentaryzacja zasobów kultury Wysoki 40,000.00 zł 40,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

Projekt III.3.1 
Budowa serwisu o atrakcjach Legnicy oraz alternatywnych źródeł 
udostępniania informacji, w tym aplikacji mobilnych 

Wysoki 862,000.00 zł 862,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

Suma kosztów wdrożenia projektów o priorytecie wysokim 25,762,000.00 zł 3,206,000.00 zł 3,204,000.00 zł 3,245,000.00 zł 6,221,000.00 zł 41,000.00 zł 

Projekt II.3.1 Wprowadzenie hostingu centralnego Średni 43,000.00 zł 43,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

Projekt III.2.1 Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Średni 1,233,000.00 zł 48,000.00 zł 1,185,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

Projekt III.4.1 Rozwój e-promocji Średni 134,000.00 zł 30,000.00 zł 14,000.00 zł 30,000.00 zł 30,000.00 zł 30,000.00 zł 

Projekt IV.1.1 Rozbudowa monitoringu miejskiego Średni 109,000.00 zł 20,000.00 zł 89,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

Projekt IV.3.1 Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego Średni 4,549,000.00 zł 0.00 zł 144,000.00 zł 500,000.00 zł 3,905,000.00 zł 0.00 zł 

Suma kosztów wdrożenia projektów o priorytecie średnim 6,068,000.00 zł 141,000.00 zł 1,432,000.00 zł 530,000.00 zł 3,935,000.00 zł 30,000.00 zł 

Suma kosztów wdrożenia projektów o priorytecie średnim i wysokim 21,985,000.00 zł 3,347,000.00 zł 4,636,000.00 zł 3,775,000.00 zł 10,156,000.00 zł 71,000.00 zł 

Projekt I.5.1 Centralizacja konwergentnych usług telekomunikacyjnych Niski 828,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 40,000.00 zł 788,000.00 zł 

Projekt I.6.1 
Rozbudowa sieci hotspotów w otwartej przestrzeni publicznej i obiektach 
użyteczności publicznej 

Niski 1,437,000.00 zł 319,000.00 zł 280,000.00 zł 280,000.00 zł 279,000.00 zł 279,000.00 zł 

Projekt IV.2.1 Integracja systemów monitoringu Niski 693,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 40,000.00 zł 653,000.00 zł 

Suma kosztów wdrożenia projektów o priorytecie niskim 2,958,000.00 zł 319,000.00 zł 280,000.00 zł 280,000.00 zł 359,000.00 zł 1,720,000.00 zł 

Suma kosztów wdrożenia wszystkich projektów 24,943,000.00 zł 3,666,000.00 zł 4,916,000.00 zł 4,055,000.00 zł 10,515,000.00 zł 1,791,000.00 zł 
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Tabela 35 Wariant maksymalny 

Oznaczenie Projekt Priorytet Koszt [max] 2017 2018 2019 2020 2021 

Projekt I.1.1 
Wdrożenie udostępniania i wymiana danych zgodnie z zasadami 
Otwartych Danych Wysoki 2,835,000.00 zł 135,000.00 zł 2,700,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

Projekt I.2.1 
Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej pod kątem integracji 
danych miejskich oraz poprawy bezpieczeństwa Wysoki 1,668,000.00 zł 165,000.00 zł 500,000.00 zł 1,003,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

Projekt I.3.1 Rozwój e-usług oraz integracja e-usług miejskich w ramach portali Wysoki 3,753,000.00 zł 40,000.00 zł 2,000,000.00 zł 1,713,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

Projekt I.4.1 

Rozbudowa sieci LEGMAN i centralizacja dostępu do Internetu dla 
Jednostek Gminy oraz wykorzystanie sieci miejskiej jako uniwersalnej 
infrastruktury na potrzeby wymiany danych Wysoki 5,089,000.00 zł 135,000.00 zł 0.00 zł 2,000,000.00 zł 2,954,000.00 zł 0.00 zł 

Projekt I.7.1 Budowa Centrum Przetwarzania Danych/Centrum Usług Wspólnych Wysoki 9,105,000.00 zł 135,000.00 zł 0.00 zł 2,000,000.00 zł 6,970,000.00 zł 0.00 zł 

Projekt II.1.1 
Wprowadzenie jednolitego systemu e-learningowego (centralna 
platforma edukacyjna) Wysoki 3,666,000.00 zł 3,666,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

Projekt II.2.1 Edukacja mieszkańców w zakresie nowoczesnego miasta Wysoki 405,000.00 zł 81,000.00 zł 81,000.00 zł 81,000.00 zł 81,000.00 zł 81,000.00 zł 

Projekt III.1.1 Inwentaryzacja zasobów kultury Wysoki 61,000.00 zł 61,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

Projekt III.3.1 
Budowa serwisu o atrakcjach Legnicy oraz alternatywnych źródeł 
udostępniania informacji, w tym aplikacji mobilnych Wysoki 2,228,000.00 zł 2,228,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

Suma kosztów wdrożenia projektów o priorytecie wysokim 28,810,000.00 zł 6,646,000.00 zł 5,281,000.00 zł 6,797,000.00 zł 10,005,000.00 zł 81,000.00 zł 

Projekt II.3.1 Wprowadzenie hostingu centralnego Średni 122,000.00 zł 122,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

Projekt III.2.1 Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Średni 3,330,000.00 zł 90,000.00 zł 3,240,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

Projekt III.4.1 Rozwój e-promocji Średni 296,000.00 zł 66,000.00 zł 32,000.00 zł 66,000.00 zł 66,000.00 zł 66,000.00 zł 

Projekt IV.1.1 Rozbudowa monitoringu miejskiego Średni 174,000.00 zł 60,000.00 zł 114,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

Projekt IV.3.1 Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego Średni 12,043,000.00 zł 0.00 zł 268,000.00 zł 1,000,000.00 zł 10,775,000.00 zł 0.00 zł 

Suma kosztów wdrożenia projektów o priorytecie średnim 15,965,000.00 zł 338,000.00 zł 3,654,000.00 zł 1,066,000.00 zł 10,841,000.00 zł 66,000.00 zł 

Suma kosztów wdrożenia projektów o priorytecie średnim i wysokim 44,775,000.00 zł 6,984,000.00 zł 8,935,000.00 zł 7,863,000.00 zł 20,846,000.00 zł 147,000.00 zł 

Projekt I.5.1 Centralizacja konwergentnych usług telekomunikacyjnych Niski 1,701,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 40,000.00 zł 1,661,000.00 zł 

Projekt I.6.1 
Rozbudowa sieci hotspotów w otwartej przestrzeni publicznej i obiektach 
użyteczności publicznej Niski 3,706,000.00 zł 773,200.00 zł 733,200.00 zł 733,200.00 zł 733,200.00 zł 733,200.00 zł 

Projekt IV.2.1 Integracja systemów monitoringu Niski 1,081,000.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 40,000.00 zł 1,041,000.00 zł 

Suma kosztów wdrożenia projektów o priorytecie niskim 6,488,000.00 zł 773,200.00 zł 733,200.00 zł 733,200.00 zł 813,200.00 zł 3,435,200.00 zł 

Suma kosztów wdrożenia wszystkich projektów 51,263,000.00 zł 7,757,200.00 zł 9,668,200.00 zł 8,596,200.00 zł 21,659,200.00 zł 3,582,200.00 zł 
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12. Harmonogram realizacji strategii 

Tabela 36 Harmonogram - wariant minimalny 

 

 

 

 

 

 

 

I kw. II kw. III kw. IV kw. Nakład I kw. II kw. III kw. IV kw. Nakład I kw. II kw. III kw. IV kw. Nakład I kw. II kw. III kw. IV kw. Nakład I kw. II kw. III kw. IV kw. Nakład I kw. II kw. III kw. IV kw. Nakład

Wdrożenie udostępniania i wymiana danych zgodnie z zasadami Otwartych Danych Wysoki 135,000.00 zł      -  zł                         -  zł                         -  zł                         -  zł                         

Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej pod kątem integracji danych miejskich oraz poprawy 

bezpieczeństwa
Wysoki -  zł                         -  zł                         -  zł                         -  zł                         -  zł                         114,000.00 zł      

Rozwój e-usług oraz integracja e-usług miejskich w ramach portali Wysoki 40,000.00 zł         -  zł                         -  zł                         1,682,000.00 zł -  zł                         

Rozbudowa sieci LEGMAN i centralizacja dostępu do Internetu dla Jednostek Gminy oraz 

wykorzystanie sieci miejskiej jako uniwersalnej infrastruktury na potrzeby wymiany danych
Wysoki -  zł                         -  zł                         -  zł                         -  zł                         394,000.00 zł      -  zł                         

Budowa Centrum Przetwarzania Danych/Centrum Usług Wspólnych Wysoki -  zł                         135,000.00 zł      -  zł                         1,000,000.00 zł -  zł                         1,197,000.00 zł 

Wprowadzenie jednolitego systemu e-learningowego (centralna platforma edukacyjna) Wysoki -  zł                         40,000.00 zł         -  zł                         -  zł                         353,000.00 zł      -  zł                         

Edukacja mieszkańców w zakresie nowoczesnego miasta Wysoki -  zł                         8,000.00 zł            7,000.00 zł            7,000.00 zł            7,000.00 zł            6,000.00 zł            

Inwentaryzacja zasobów kultury Wysoki -  zł                         -  zł                         -  zł                         -  zł                         -  zł                         -  zł                         

Budowa serwisu o atrakcjach Legnicy oraz alternatywnych źródeł udostępniania informacji, w tym 

aplikacji mobilnych
Wysoki -  zł                         -  zł                         -  zł                         40,000.00 zł         116,000.00 zł      -  zł                         

Wprowadzenie hostingu centralnego Średni -  zł                         -  zł                         -  zł                         -  zł                         -  zł                         -  zł                         

Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Średni -  zł                         -  zł                         -  zł                         -  zł                         -  zł                         -  zł                         

Rozwój e-promocji Średni -  zł                         6,000.00 zł            3,000.00 zł            6,000.00 zł            6,000.00 zł            6,000.00 zł            

Rozbudowa monitoringu miejskiego Średni -  zł                         -  zł                         46,000.00 zł         -  zł                         -  zł                         -  zł                         

Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego Średni -  zł                         -  zł                         -  zł                         -  zł                         457,000.00 zł      -  zł                         

Centralizacja konwergentnych usług telekomunikacyjnych Niski -  zł                         -  zł                         -  zł                         40,000.00 zł         -  zł                         86,000.00 zł         

Rozbudowa sieci hotspotów w otwartej przestrzeni publicznej i obiektach użyteczności publicznej Niski -  zł                         40,000.00 zł         36,000.00 zł         36,000.00 zł         36,000.00 zł         36,000.00 zł         

Integracja systemów monitoringu Niski -  zł                         -  zł                         40,000.00 zł         -  zł                         -  zł                         107,000.00 zł      

2020 2021
Projekt Priorytet

2016 2017 2018 2019
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Tabela 37 Harmonogram - wariant średni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kw. II kw. III kw. IV kw. Nakład I kw. II kw. III kw. IV kw. Nakład I kw. II kw. III kw. IV kw. Nakład I kw. II kw. III kw. IV kw. Nakład I kw. II kw. III kw. IV kw. Nakład I kw. II kw. III kw. IV kw. Nakład

Wdrożenie udostępniania i wymiana danych zgodnie z zasadami Otwartych Danych Wysoki -  zł   135,000.00 zł      -  zł                         1,350,000.00 zł    -  zł                         -  zł                         

Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej pod kątem integracji danych miejskich oraz poprawy 

bezpieczeństwa
Wysoki -  zł   -  zł                         93,000.00 zł         719,000.00 zł         -  zł                         -  zł                         

Rozwój e-usług oraz integracja e-usług miejskich w ramach portali Wysoki -  zł   40,000.00 zł         2,934,000.00 zł -  zł                            -  zł                         -  zł                         

Rozbudowa sieci LEGMAN i centralizacja dostępu do Internetu dla Jednostek Gminy oraz wykorzystanie sieci 

miejskiej jako uniwersalnej infrastruktury na potrzeby wymiany danych
Wysoki -  zł   -  zł                         135,000.00 zł      1,000,000.00 zł    899,000.00 zł      -  zł                         

Budowa Centrum Przetwarzania Danych/Centrum Usług Wspólnych Wysoki -  zł   -  zł                         -  zł                         135,000.00 zł         5,281,000.00 zł -  zł                         

Wprowadzenie jednolitego systemu e-learningowego (centralna platforma edukacyjna) Wysoki -  zł   2,086,000.00 zł -  zł                         -  zł                            -  zł                         -  zł                         

Edukacja mieszkańców w zakresie nowoczesnego miasta Wysoki -  zł   43,000.00 zł         42,000.00 zł         41,000.00 zł            41,000.00 zł         41,000.00 zł         

Inwentaryzacja zasobów kultury Wysoki -  zł   40,000.00 zł         -  zł                         -  zł                            -  zł                         -  zł                         

Budowa serwisu o atrakcjach Legnicy oraz alternatywnych źródeł udostępniania informacji, w tym aplikacji 

mobilnych
Wysoki -  zł   862,000.00 zł      -  zł                         -  zł                            -  zł                         -  zł                         

Wprowadzenie hostingu centralnego Średni -  zł   43,000.00 zł         -  zł                         -  zł                            -  zł                         -  zł                         

Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Średni -  zł   48,000.00 zł         1,185,000.00 zł -  zł                            -  zł                         -  zł                         

Rozwój e-promocji Średni -  zł   30,000.00 zł         14,000.00 zł         30,000.00 zł            30,000.00 zł         30,000.00 zł         

Rozbudowa monitoringu miejskiego Średni -  zł   20,000.00 zł         89,000.00 zł         -  zł                            -  zł                         -  zł                         

Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego Średni -  zł   -  zł                         144,000.00 zł      500,000.00 zł         3,905,000.00 zł -  zł                         

Centralizacja konwergentnych usług telekomunikacyjnych Niski -  zł   -  zł                         -  zł                         -  zł                            40,000.00 zł         788,000.00 zł      

Rozbudowa sieci hotspotów w otwartej przestrzeni publicznej i obiektach użyteczności publicznej Niski -  zł   319,000.00 zł      280,000.00 zł      280,000.00 zł         279,000.00 zł      279,000.00 zł      

Integracja systemów monitoringu Niski -  zł   -  zł                         -  zł                         -  zł                            40,000.00 zł         653,000.00 zł      

2020 2021
Projekt Priorytet

2016 2017 2018 2019
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Tabela 38 Harmonogram - wariant maksymalny 

 

 

I kw. II kw. III kw. IV kw. Nakład I kw. II kw. III kw. IV kw. Nakład I kw. II kw. III kw. IV kw. Nakład I kw. II kw. III kw. IV kw. Nakład I kw. II kw. III kw. IV kw. Nakład I kw. II kw. III kw. IV kw. Nakład

Wdrożenie udostępniania i wymiana danych zgodnie z zasadami Otwartych Danych Wysoki -  zł   135,000.00 zł      2,700,000.00 zł    -  zł                            -  zł                             -  zł                         

Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej pod kątem integracji danych miejskich oraz poprawy 

bezpieczeństwa
Wysoki -  zł   165,000.00 zł      500,000.00 zł         1,003,000.00 zł    -  zł                             -  zł                         

Rozwój e-usług oraz integracja e-usług miejskich w ramach portali Wysoki -  zł   40,000.00 zł         2,000,000.00 zł    1,713,000.00 zł    -  zł                             -  zł                         

Rozbudowa sieci LEGMAN i centralizacja dostępu do Internetu dla Jednostek Gminy oraz wykorzystanie sieci 

miejskiej jako uniwersalnej infrastruktury na potrzeby wymiany danych
Wysoki -  zł   135,000.00 zł      -  zł                            2,000,000.00 zł    2,954,000.00 zł     -  zł                         

Budowa Centrum Przetwarzania Danych/Centrum Usług Wspólnych Wysoki -  zł   135,000.00 zł      -  zł                            2,000,000.00 zł    6,970,000.00 zł     -  zł                         

Wprowadzenie jednolitego systemu e-learningowego (centralna platforma edukacyjna) Wysoki -  zł   3,666,000.00 zł -  zł                            -  zł                            -  zł                             -  zł                         

Edukacja mieszkańców w zakresie nowoczesnego miasta Wysoki -  zł   81,000.00 zł         81,000.00 zł            81,000.00 zł            81,000.00 zł            81,000.00 zł         

Inwentaryzacja zasobów kultury Wysoki -  zł   61,000.00 zł         -  zł                            -  zł                            -  zł                             -  zł                         

Budowa serwisu o atrakcjach Legnicy oraz alternatywnych źródeł udostępniania informacji, w tym aplikacji 

mobilnych
Wysoki -  zł   2,228,000.00 zł -  zł                            -  zł                            -  zł                             -  zł                         

Wprowadzenie hostingu centralnego Średni -  zł   122,000.00 zł      -  zł                            -  zł                            -  zł                             -  zł                         

Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Średni -  zł   90,000.00 zł         3,240,000.00 zł    -  zł                            -  zł                             -  zł                         

Rozwój e-promocji Średni -  zł   66,000.00 zł         32,000.00 zł            66,000.00 zł            66,000.00 zł            66,000.00 zł         

Rozbudowa monitoringu miejskiego Średni -  zł   60,000.00 zł         114,000.00 zł         -  zł                            -  zł                             -  zł                         

Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego Średni -  zł   -  zł                         268,000.00 zł         1,000,000.00 zł    10,775,000.00 zł  -  zł                         

Centralizacja konwergentnych usług telekomunikacyjnych Niski -  zł   -  zł                         -  zł                            -  zł                            40,000.00 zł            1,661,000.00 zł 

Rozbudowa sieci hotspotów w otwartej przestrzeni publicznej i obiektach użyteczności publicznej Niski -  zł   773,200.00 zł      733,200.00 zł         733,200.00 zł         733,200.00 zł         733,200.00 zł      

Integracja systemów monitoringu Niski -  zł   -  zł                         -  zł                            -  zł                            40,000.00 zł            1,041,000.00 zł 

2020 2021
Projekt Priorytet

2016 2017 2018 2019
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13. Analiza ewentualnych zmian organizacyjno-

kadrowych niezbędnych od prawidłowego rozwoju IT 

Na obecnym etapie realizacja strategii nie wymaga przeprowadzania zmian organizacyjno-

kadrowych poza zmianami opisanymi w Audycie.  

 

14. Podsumowanie 

Strategia Informatyzacji Gminy Legnica stanowi uszczegółowienie realizacji Strategii Gminy 

Legnica 2015-2020 Plus. Szczegółowy zakres powiązań został scharakteryzowany w sekcji 9.3 

„Cele strategiczne IT”.  

Zasadniczy wniosek jaki można wyciągnąć z tego powiązania sprowadza się do konkluzji, 

że realizacja SIGL jest zadaniem wykraczającym poza kompetencje samego Urzędu Miasta, 

a szereg celów np. w zakresie kultury, tusrystyki i bezpieczeństwa może być osiągnięty tylko 

i wyłącznie dzięki włączeniu do realizacji SIGL szerszego grona partnerów / interesariuszy takich 

jak Jednostki Gminy oraz inne jednostki, służby, instytucje, np. Straż Pożarna czy Policja, 

uczelnie (w szczególności Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy), szkoły, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Dróg Miejskich i szereg innych organizacji.  

Należy podkreślić, że współpraca tego typu pomiędzy wskazanymi jednostkami w obszarze 

teleinformatyki nawiązała się już w ramach prowadzonych dotychczas prac. Należy założyć, że 

krąg tych partnerów powinien mieć charakter rozszerzający, a objęcie współpracą opisanego 

wyżej kręgu instytucji jest istotną determinantą powodzenia wdrażania SIGL. Stąd też postulat 

powołania ciała koordynującego realizację SIGL – Rady Strategii Informatyzacji (RSI) – 

scharakteryzowanej w sekcji 10.1. 

Kolejny wniosek jaki płynie z opisanej wyżej zależności sprowadza się do konieczności 

zrównoważonego podejścia do poszczególnych celów strategicznych. Choć – o czym dalej – być 

może nie uda się zrealizować WSZYSTKICH celów operacyjnych i projektów. Należy dbać o to, 

żeby w każdym z celów zrealizować pewien zakres celów operacyjnych. Powinno być to o tyle 

łatwiejsze, że niemal we wszystkich przypadkach istnieje możliwość realizacji pewnego 

ograniczonego zakresu projektu w oparciu o zasoby własne oraz potencjał kadrowy służb IT.  

Źródłem strategii są również inne dokumenty strategiczne, w szczególności Strategia Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 (SRWD2020) scharakteryzowana w sekcji 6.1 

„Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020” oraz Program Zintegrowanej 

Informatyzacji Państwa (PZIP), scharakteryzowany w sekcji 6.3 „Program Zintegrowanej 

Informatyzacji Państwa”. W tym zakresie dokonano analizy poszczególnych projektów pod 

kątem postulatów zawartych w tych dokumentach. Wykazała ona, że SIGL jest zgodna z tymi 

dokumentami strategicznymi.  
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SIGL bazuje również na ocenie dotychczasowych rozwiązań teleinformatycznych oraz 

projektów przeprowadzanych do tej pory wykazanych także w ramach audytu obszaru 

teleinformatyki oraz projektów przeprowadzanych do tej pory (rozdział 7 „Diagnoza obecnego 

stanu zasobów IT”). Rozwiązania te i projekty zostały ocenione pozytywnie stąd też strategia 

informatyzacji w dużej mierze jest kontynuacją dotychczasowych kierunków działań. 

Jednocześnie audyt ujawnił pewne słabości Jednostek Organizacyjnych Gminy Legnica 

w zakresie organizacji obszaru teleinformatyki. Sposobem na rozwiązanie tych mankamentów 

mogą być inicjatywy w zakresie konsolidacji zarządzania teleinformatyką (w szczególności 

utworzenie Centrum Przetwarzania Danych / Centrum Usług Wspólnych).  

Kolejną determinantą SIGL jest przeprowadzona analiza SWOT w poszczególnych obszarach 

strategicznych (Rozdział 8. „Analiza SWOT”). Analiza ta wykazała przewagę czynników 

pozytywnych (szans oraz mocnych stron) nad negatywnymi (zagrożeń i słabych stron). 

Wskazuje to na zasadność strategii agresywnej. Wynika stąd, że preferowane powinno być 

maksymalne wykorzystanie mocnych stron i szans w otoczeniu w rozwoju Legnicy.  

Podejście takie wynika z faktu, że zbliżający się okres będzie prawdopodobnie ostatnim 

okresem, w jakim będzie możliwe skorzystanie w tak szerokim zakresie z funduszy 

pomocowych. Może się więc okazać, że dla projektów nie zrealizowanych obecnie trudno 

będzie w dalszej perspektywie znaleźć źródła finansowania.  

Analiza poszczególnych projektów wskazuje, że w znacznej mierze mogą one być potencjalnie 

sfinansowane z wykorzystaniem środków pomocowych dostępnych w aktualnej perspektywie 

finansowej UE. Należy podkreślić, że szereg potrzeb nie może być sfinansowanych z źródeł 

zewnętrznych. Ze względu na potencjalnie dużą wartość projektów nawet wkłady własne 

(zwykle 15%) mogą być potencjalnie dużym obciążeniem dla budżetu. Między innymi z tych 

względów realizacja strategii powinna mieć charakter oportunistyczny tj. wykorzystywać 

nadarzające się możliwości sfinansowania zewnętrznego projektów przewidywanych strategią.  

Analiza strony organizacyjnej wskazuje, że Urząd Miasta Legnica jest dobrze przygotowany do 

realizacji zadań wynikających ze strategii, tym niemniej struktura ta wymaga uzupełnienia w 

obszarze koordynacji działań – chodzi tu o powołanie Rady Strategii Informatyzacji (ciało 

koordynujące działania w ramach partnerów strategicznych). Postuluje się przyjęcie założenia, 

że jednocześnie przeprowadzany jest co najwyżej jeden duży projekt teleinformatycznych (za 

duży projekt można uznać projekt o wartości budżetu powyżej 1 mln zł).  

Analiza potencjalnego harmonogramu oraz wartości projektów wskazuje również, że realizacja 

postulowanych projektów w okresie programowania 2016-2021 w całości nie jest możliwa. 

Będzie należało wybrać realizowane projekty, a pozostałe odłożyć na przyszłość lub zmienić ich 

zakres.  
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Dodatek A. Agenda poszczególnych warsztatów 

Warsztaty I 

Spotkania miały na celu: 

 Określenie misji strategii informatyzacji; 

 Określenie wizji strategii informatyzacji; 

 Określenie celów strategicznych; 

 Zdefiniowanie powiązań pomiędzy celami strategicznymi a wizją obszaru IT.  

 

Warsztaty II 

Warsztaty zostały podzielone na cztery panele tematyczne: 

1. Zarządzanie infrastrukturą miasta (w tym informacja przestrzenna); 

2. Edukacja i sprawy społeczne; 

3. Technologia i infrastruktura teleinformatyczna; 

4. Kultura i turystyka.  

 

Spotkania miały na celu: 

 Zdefiniowanie celów szczegółowych strategii IT; 

 Zdefiniowanie czynników do analizy SWOT; 

 Przyporządkowanie wag odpowiednim czynnikom; 

 Analizę potrzeb Jednostek Gminy w obszarze IT. 

 

Warsztaty III 

Warsztaty zostały podzielone na cztery panele tematyczne: 

1. Zarządzanie infrastrukturą miasta (w tym informacja przestrzenna); 

2. Edukacja i sprawy społeczne; 

3. Technologia i infrastruktura teleinformatyczna; 

4. Kultura i turystyka.  
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Spotkania miały na celu: 

 Analizę potrzeb Jednostek Gminy w obszarze IT - precyzyjne i jednoznaczne określenie 

potrzeb; 

 Usystematyzowanie i pogrupowanie wymagań; 

 Eliminację nieścisłości, niezgodności i sprzeczności, które mogły powstać podczas prac 

analitycznych z różnymi grupami tematycznymi; 

 Określenie priorytetowych i strategicznych przedsięwzięć.  

Lista jednostek, które brały czynny udział w warsztatach.  

 

Dodatek B. Wykaz serwisów internetowych Gminy Legnica 

Tabela 39. Serwisy www Gminy Legnica 

LP.  NAZWA PORTALU ADRES STRONY/PORTALU 

1.  Strona Urzędu Miasta http://portal.legnica.eu 

2.  Strona Prezydenta Miasta http://prezydent.legnica.eu 

3.  Zabytki Miasta Legnicy http://zabytki.legnica.eu 

4.  Legnicki Budżet Obywatelski http://lbo.legnica.eu 

5.  Baza Aktów Własnych 
http://www.prawomiejscowe.pl/institution/1

6824/collection/86188 

6.  Legnica on-line http://kamery.legman.pl 

7.  Zieleń Miejska http://zielenmiejska.legnica.eu 

8.  Legnicka Palmiarnia http://palmiarnia.legnica.eu 

9.  Wybory - gdzie głosujesz https://okw.legnica.eu/okw/ 

10.  Legnica zaprasza! http://zaprasza.legnica.eu 

11.  System Informacji przestrzennej http://sip.legnica.eu 

12.  Terminarz ślubów http://terminslubu.legnica.eu 

13.  e-urząd http://eurzad.legnica.eu 

http://portal.legnica.eu/
http://prezydent.legnica.eu/
http://zabytki.legnica.eu/
http://lbo.legnica.eu/
http://www.prawomiejscowe.pl/institution/16824/collection/86188
http://www.prawomiejscowe.pl/institution/16824/collection/86188
http://kamery.legman.pl/
http://zielenmiejska.legnica.eu/
http://palmiarnia.legnica.eu/
https://okw.legnica.eu/okw/
http://zaprasza.legnica.eu/
http://sip.legnica.eu/
http://terminslubu.legnica.eu/
http://eurzad.legnica.eu/
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LP.  NAZWA PORTALU ADRES STRONY/PORTALU 

14.  Umawianie wizyt https://ebok.legnica.eu 

15.  Strona wyborcza http://wybory.legnica.eu 

16.  Portal Geodety https://geodeta.legnica.eu 

17.  
Miejscowe Plany Zagospodarowania 

przestrzennego 
http://mpzp.legman.pl 

18.  Biuletyn Informacji Publicznej http://bip.legnica.eu 

19.  ITS 
www.Its.legnica.eu, www. 

autobusy.legnica.eu 

20.  LEGMAN www.legman.pl 

 

Dodatek C. Wykaz informacyjnych kart usług 

Poniższe zestawienie zawiera zakres udzielanej informacji w ramach e-urzędu dostępnych z 

portalu legnica. eu: 

Informacyjne Karty Usług 

 Dowód osobisty 
 Sprawy meldunkowe 

o Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 

o Wymeldowanie z pobytu czasowego 

o Wymeldowanie z pobytu stałego 

o Zameldowanie na pobyt czasowy 

o Zameldowanie na pobyt stały 

o Zameldowanie na pobyt stały w trybie administracyjnym 

 Ewidencja ludności, rejestr wyborców 
o Wpis do rejestru wyborców 
o Wydawanie zaświadczeń z rejestrów mieszkańców 

 Działalność gospodarcza 
o Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej 
o Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane ze zbioru ewidencji 

działalności gospodarczej przedsiębiorców, którzy zakończyli wykonywanie 
działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011r.  

o Zaświadczenia potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia 

https://ebok.legnica.eu/
http://wybory.legnica.eu/
https://geodeta.legnica.eu/
http://mpzp.legman.pl/
http://bip.legnica.eu/
http://www.its.legnica.eu/
http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu
http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/dowod-osobisty
http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/sprawy-meldunkowe
http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/ewidencja-ludnosci-reje
http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/dzialalnosc-gospodarcza
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o Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 
 Sprawy wojskowe 

o Zwrot utraconych zarobków z uwagi na odbycie ćwiczeń wojskowych 
 Prawo Jazdy 

o Międzynarodowe prawo jazdy 
o Sprawdź status wyrobienia prawa jazdy 
o Uzyskiwanie uprawnień kierowcy zawodowego -kod 95 w prawie jazdy 
o Wydanie prawa jazdy lub rozszerzenie uprawnień - Profil kandydata na 

kierowcę 
o Wydawanie wtórnika prawa jazdy z powodu utraty (zgubienia lub kradzieży) 
o Wydawanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami 
o Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kat. AM 
o Wymiana prawa jazdy na nowe 
o Wymiana prawa jazdy z tytułu zniszczenia lub zmiany danych 
o Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie 
o Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 
o Zwrot zatrzymanych uprawnień bez wymiany dokumentu 

 Rejestracja Pojazdów 
o Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 
o Karta pojazdu 
o Rejestracja czasowa na wniosek właściciela 
o Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 
o Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju 
o Sprawdź status wyrobienia dowodu rejestracyjnego 
o Wtórnik dowodu rejestracyjnego 
o Wtórnik znaków legalizacyjnych lub nalepki kontrolnej na szybę 
o Wydanie decyzji na wyrobienie zastępczej tabliczki znamionowej 
o Wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych 
o Wydawanie tablic rejestracyjnych 
o Wydawanie zaświadczeń 
o Wymiana dowodu rejestracyjnego 
o Wyrejestrowanie pojazdu 
o Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 

 Usuwanie pojazdów 
 Komunikacja i transport - Wydział Infrastruktury Komunalnej 

o Uzyskanie zezwolenia w zakresie sprowadzenia zwłok/szczątków z zagranicy 
 Komunikacja i transport - Wydział Spraw Obywatelskich 

o Krajowy transport drogowy osób i rzeczy 
o Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką 
o Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz pośrednictwa 

przy przewozie rzeczy 
o Uzyskanie uprawnienia diagnosty 
o Wpis do ewidencji instruktorów  
o Wpis do ewidencji wykładowców 
o Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 

http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/sprawy-wojskowe
http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/prawo-jazdy
http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/rejestracja-pojazdow
http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/usuwanie-pojazdow
http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/komunikacja-i-transport
http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/komunikacja-i-transport-2
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o Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 
o Zaświadczenia na przewóz drogowy na potrzeby własne 

 Komunikacja i transport - Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym 
o Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu 
o Uzyskanie uzgodnienia na przeprowadzenie procesji, pielgrzymek lub innych 

imprez o charakterze religijnym, na drogach publicznych 
o Uzyskanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny 
o Zezwolenie na niestosowanie się do znaku drogowego B-1 „zakaz ruchu” 

 Podatki i deklaracje 
o Podatek leśny - osoby fizyczne 
o Podatek leśny - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające 

osobowości prawnej 
o Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 
o Podatek od nieruchomości - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki 

niemające osobowości prawnej 
o Podatek od środków transportowych 
o Podatek rolny - osoby fizyczne 
o Podatek rolny - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające 

osobowości prawnej 
o Wzór wniosku o przeksięgowanie nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnym  
 Wzór wniosku dla osób fizycznych 
 Wzór wniosku dla osób prawnych 

o Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia w zakresie podatków i opłat lokalnych 
 Gospodarka nieruchomościami 

o Bezprzetargowe zbycie dzierżawionego gruntu zabudowanego 
o Bezprzetargowe zbycie gruntu 
o Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 
o Dzierżawa gruntów na poprawę warunków zagospodarowania 
o Dzierżawa gruntu na cele nierolnicze na okres do 3 lat 
o Dzierżawa gruntu pod lokalizację tablicy reklamowej w drodze 

bezprzetargowej na okres do 3 lat 
o Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
o Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy 
o Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy 
o Trwały zarząd 

 Sprawy Geodezyjne 
o Aktualizacja operatu ewidencyjnego 
o Informacja o utworzeniu mapy numerycznej na dwóch obrębach miasta 

Legnica 
o Klasyfikacja gleboznawcza gruntów 
o Koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 
o Nazewnictwo ulic i placów 
o Ochrona znaków geodezyjnych 
o Podział nieruchomości 

http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/komunikacja-i-transport-1
http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/podatki-i-deklaracje
http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/gospodarka-nieruchomosc
http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/sprawy-geodezyjne
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o Przyjmowanie i realizacja zamówień z zakresu katastru nieruchomości, w tym 
wyrysy i wypisy oraz kopie map ewidencyjnych, rejestry cen nieruchomości.  

o Rozgraniczenie nieruchomości 
o Udzielanie informacji z ewidencji gruntów i budynków na zapytania różnych 

organów (komornicy, sądy, organy ścigania, naczelnicy urzędów skarbowych, 
prezesi zakładów ubezpieczeń społecznych itp.) 

o Udzielenie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
o Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości 
o Wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków 
o Zgłoszenie prac geodezyjnych i prac kartograficznych 

 Sprawy Budowlane 
o Pozwolenie na budowę (przebudowę, rozbudowę, nadbudowę) 
o Pozwolenie na rozbiórkę 
o Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę (przebudowę, rozbudowę, 

nadbudowę) 
o Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
o Ustalenie warunków zabudowy 
o Wydanie dziennika budowy 
o Zaświadczenie o samodzielności lokalu 
o Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę 
o Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na 

rozbiórkę 
o Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części 
o Zmiana decyzji pozwolenia na budowę (przebudowę, rozbudowę, nadbudowę) 

 Konserwator zabytków - wnioski 
o Opiniowanie działań inwestycyjnych na terenach lub obiektach podlegających 

ochronie konserwatorskiej 
o Wydawanie opinii na umieszczenie reklam 

 Ochrona środowiska 
o Decyzja zezwalająca na przetwarzanie odpadów 
o Decyzja zezwalająca na transport odpadów 
o Decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 
o Decyzja zezwalająca na zbieranie odpadów 
o Legalizacja urządzenia wodnego 
o Pozwolenia wodnoprawne 
o Pozwolenia zintegrowane 
o Pozwolenie na wytwarzanie odpadów 
o Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.  
o Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż na powierzchni do 2 ha, 

rocznym wydobyciu do 20 000 m3, metodą odkrywkową oraz bez użycia 
materiałów wybuchowych.  

o Wgląd /Udostępnianie informacji geologicznych zgromadzonych w 
Powiatowym Archiwum Geologicznym 

o Wniosek o udzielanie dotacji - zmiana systemu ogrzewania 

http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/sprawy-budowlane
http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/konserwator-zabytkow-wn
http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/ochrona-srodowiska


 Strategia informatyzacji Gminy Legnica na lata 2016 – 2021 

  

137 

 

o Wpis do rejestru zwierząt podlegających ochronie na podstawie Konwencji 
Waszyngtońskiej 

o Wydanie karty wędkarskiej 
o Wydanie karty łowiectwa podwodnego 
o Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
o Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 
o Zatwierdzenie Dokumentacji geologicznej 
o Zatwierdzenie Projektu robót geologicznych 
o Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 
oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

o Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętych systemem 
o Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 
o Zezwolenie na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne 
o Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 
o Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia 

 Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi 
o Decyzje zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
o Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 
o Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
 Orzecznictwo o niepełnosprawności 

o Karta parkingowa 
o Legitymacja osoby niepełnosprawnej 
o Orzeczenie o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia 
o Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia 

 Sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych, sprawy społeczne 
o Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 
o Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych 
o Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych 
o Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się 
o Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

organizowanych przez jednostki działające na rzecz tego środowiska 
o Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 
o Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
o Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 
o Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej 
o Zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia 

odwykowego 
 Karta Dużej Rodziny 
 Oświata, Kultura i Sport 

http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/gospodarowanie-odpadami
http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/orzecznictwo-o-niepelno
http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/sprawy-dotyczace-osob-n
http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/karta-duzej-rodziny
http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/oswiata-kultura-i-sport
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o Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników 

o Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 
o Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej 
o Przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych 

odbywających się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy 
o Ubieganie się o dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 

zakresie kultury fizycznej, popularyzacji turystyki, bieżącego utrzymania bazy 
sportowej oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 

o Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących 
obiektami hotelarskimi i pól biwakowych na terenie miasta Legnicy 

o Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Legnicy 
o Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych 

działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują 
prowadzenia działalności gospodarczej 

 Inicjatywy lokalne 
o Wniosek o rozpoczęcie inwestycji/remontu w ramach inicjatyw lokalnych 

 Organizowanie imprez masowych 
o Zezwolenie na przeprowadzenie imprez masowych 

 Zgromadzenia 
o Zgromadzenia - postępowanie uproszczone. Dane teleadresowe Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy.  
 Pozostałe Informacyjne Karty Usług 

o Zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu budowy/robót budowlanych, 
wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, zmiana kierownika budowy/ 
inspektora nadzoru inwestorskiego 

 

Karta usługi potwierdzania profilu zaufanego

http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/inicjatywy-lokalne
http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/organizowanie-imprez-ma
http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/zgromadzenia
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Dodatek D. Szczegółowe wyniki analizy SWOT 

1. Zarządzanie infrastrukturą miasta (w tym informacja przestrzenna) 

Tabela 40. Analiza SWOT - zarządzanie infrastrukturą miasta 

 Pozytywne Negatywne 

Wewnętrzne 

Mocne strony (Strenghts) 

 Połączenie Jednostek Gminy siecią światłowodową LEGMAN (5) 

 Świadomość roli teleinformatyki i konieczności jej finansowania 

wśród decydentów (9) 

 Doświadczenia w zakresie dotychczasowych projektów (4) 

 Doświadczona i wykształcona kadra w obszarze teleinformatyki 

(8) 

 Wypracowanie standardów teleinformatycznych (7) 

 Świadomość korzyści płynących z integracji udostępniania i 

wymiany danych (6) 

Suma: 39 

Słabe strony (Weaknesses) 

 Niedostateczne nakłady w zakresie rozwoju 

teleinformatyki (10) 

 Brak inwentaryzacji merytorycznej prawnej i 

technologicznej baz danych w zasobach gminnych i 

podmiotach prowadzących działalność na terenie miasta 

(10) 

 Brak koordynacji działań IT w mieście (9) 

 Brak portalu usług miejskich świadczonych drogą 

elektroniczną (8) 

Suma: 37 

Zewnętrzne 

Szanse (Opportunities) 

 Możliwość pozyskania środków pomocowych w obszarze 

teleinformatyki (6) 

 Zwiększająca się dostępność nowoczesnych rozwiązań 

teleinformatycznych wspomagających prace administracji 

samorządów lokalnych (3) 

Zagrożenia (Threats) 

 Duża konkurencja wśród podmiotów (w szczególności JST) 

ubiegających się o dofinansowanie (6) 

 Rosnąca rola bezpieczeństwa teleinformatycznego (8) 

 Rosnące wymagania prawne w obszarze teleinformatyki (9) 
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 Rosnąca świadomość odbiorców w zakresie wykorzystania 

technologii informacyjnych (8) 

Suma: 17 

 Szybkie zużycie technologiczne i techniczne infrastruktury 

teleinformatycznej, sprzętowej (6) 

Suma: 29 
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2. Edukacja i sprawy społeczne 

 

Tabela 41. Analiza SWOT - edukacja i sprawy społeczne 

 Pozytywne Negatywne 

Wewnętrzne 

Mocne strony (Strenghts) 

 Połączenie Jednostek Gminy siecią światłowodową LEGMAN (8) 

 Świadomość roli teleinformatyki i konieczności jej finansowania 

wśród decydentów (7) 

 Doświadczenia w zakresie dotychczasowych projektów (4) 

 Doświadczona i wykształcona kadra w obszarze teleinformatyki 

(8) 

 Wypracowanie standardów teleinformatycznych (7) 

 Świadomość korzyści płynących z integracji udostępniania i 

wymiany danych (6) 

 Zaangażowanie i edukacja kadry merytorycznej (10) 

Suma: 50 

Słabe strony (Weaknesses) 

 Niedostateczne nakłady w zakresie rozwoju 

teleinformatyki (10) 

 Brak inwentaryzacji merytorycznej prawnej i 

technologicznej baz danych w zasobach gminnych i 

podmiotach prowadzących działalność na terenie miasta 

(10) 

 Brak koordynacji działań IT w mieście (9) 

 Brak portalu usług miejskich świadczonych drogą 

elektroniczną (8) 

 Niedobór obsady w zakresie teleinformatyki w 

Jednostkach Gminy (10) 

 Heterogeniczność środowiska teleinformatycznego (7) 

 Niska aktywność społeczna (7) 

 Brak wspólnego portalu informacyjnego o ofercie 

edukacyjnej, kulturalnej i sportowej miasta (6) 

 Wykluczenie cyfrowe części mieszkańców miasta (3) 

Suma: 70 

Zewnętrzne Szanse (Opportunities) Zagrożenia (Threats) 
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 Możliwość pozyskania środków pomocowych w obszarze 

teleinformatyki (10) 

 Zwiększająca się dostępność nowoczesnych rozwiązań 

teleinformatycznych wspomagających prace administracji 

samorządów lokalnych (3) 

 Rosnąca świadomość odbiorców w zakresie wykorzystania 

technologii informacyjnych (8) 

Suma: 21 

 Duża konkurencja wśród podmiotów (w szczególności JST) 

ubiegających się o dofinansowanie (8) 

 Rosnąca rola bezpieczeństwa teleinformatycznego (10) 

 Rosnące wymagania prawne w obszarze teleinformatyki 

(10) 

 Szybkie zużycie technologiczne i techniczne infrastruktury 

teleinformatycznej, sprzętowej (6) 

 Rosnące płace na rynku pracy w obszarze IT w stosunku do 

możliwości samorządów lokalnych powodujące wzmożoną 

konkurencję na rynku pracy w obszarze IT (9) 

Suma: 43 
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3. Technologia i infrastruktura teleinformatyczna 

Tabela 42. Analiza SWOT - technologia i infrastruktura teleinformatyczna 

 Pozytywne Negatywne 

Wewnętrzne 

Mocne strony (Strenghts) 

 Połączenie Jednostek Gminy siecią światłowodową LEGMAN 

(10) 

 Świadomość roli teleinformatyki i konieczności jej finansowania 

wśród decydentów (8) 

 Doświadczenia w zakresie dotychczasowych projektów (7) 

 Doświadczona i wykształcona kadra w obszarze teleinformatyki 

(9) 

 Dostępność łączy radiowych jako zapasu (5) 

Suma: 39 

Słabe strony (Weaknesses) 

 Niedostateczne nakłady w zakresie rozwoju 

teleinformatyki (9) 

 Niedobór obsady w zakresie teleinformatyki w 

Jednostkach Gminy (10) 

 Heterogeniczność środowiska teleinformatycznego (7) 

 Brak programu stałego podnoszenia kwalifikacji kadry 

informatycznej (7) 

 Brak pełnej wirtualizacji zasobów informatycznych (8) 

 Wielość ośrodków przetwarzania danych (7) 

 Niekorzystna struktura organizacyjna komórki IT urzędu 

(6) 

 Brak pełnej redundacji połączeń w ramach sieci LEGMAN 

w przypadku uszkodzenia fizycznego sieci (brak pełnego 

ringu) (3) 

 Brak infrastruktury teleinformatycznej (10) 

Suma: 67 

Zewnętrzne 

Szanse (Opportunities) 

 Możliwość pozyskania środków pomocowych w obszarze 

teleinformatyki (10) 

Zagrożenia (Threats) 

 Duża konkurencja wśród podmiotów (w szczególności JST) 

ubiegających się o dofinansowanie (9) 

 Rosnąca rola bezpieczeństwa teleinformatycznego (9) 
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 Zwiększająca się dostępność nowoczesnych rozwiązań 

teleinformatycznych wspomagających prace administracji 

samorządów lokalnych (4) 

Suma: 14 

 Rosnące wymagania prawne w obszarze teleinformatyki (9) 

 Szybkie zużycie technologiczne i techniczne infrastruktury 

teleinformatycznej, sprzętowej (8) 

 Brak koordynacji działań IT w mieście (8) 

 Rosnące płace na rynku pracy w obszarze IT w stosunku do 

możliwości samorządów lokalnych powodujące wzmożoną 

konkurencję na rynku pracy w obszarze IT (8) 

 Wysokie wymagania w zakresie niezawodności łącz (3) 

Suma: 54 
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4. Kultura, turystyka 

Tabela 43. Analiza SWOT - kultura, turystyka 

 Pozytywne Negatywne 

Wewnętrzne 

Mocne strony (Strenghts) 

 Połączenie Jednostek Gminy siecią światłowodową LEGMAN (6) 

 Świadomość roli teleinformatyki i konieczności jej finansowania 

wśród decydentów (9) 

 Doświadczenia w zakresie dotychczasowych projektów (7) 

 Wielość dóbr dziedzictwa kulturowego możliwych do digitalizacji 

(8) 

 Dostępność oferty kulturalnej w mieście (7) 

 Perspektywy rozwoju Legnicy jako ośrodka turystycznego (8) 

Suma: 45 

Słabe strony (Weaknesses) 

 Niedostateczne nakłady w zakresie rozwoju 

teleinformatyki (9) 

 Niedobór obsady w zakresie teleinformatyki w 

Jednostkach Gminy (4) 

 Niska aktywność społeczna (9) 

 Niska atrakcyjność tradycyjnych metod prezentacji kultury 

dla młodzieży (7) 

 Brak koordynacji działań w obszarze kultury i turystyki (9) 

 Brak inwentaryzowanych zdigitalizowanych zasobów 

kultury (7) 

 Brak nowoczesnych opracowań dotyczących zabytków 

kultury (8) 

 Brak merytorycznej koncepcji prezentacji dóbr kultury (8) 

Suma: 61 

Zewnętrzne 

Szanse (Opportunities) 

 Możliwość pozyskania środków pomocowych w obszarze 

teleinformatyki (9) 

 Rosnąca świadomość odbiorców w zakresie wykorzystania 

technologii informacyjnych (9) 

Zagrożenia (Threats) 

 Duża konkurencja wśród podmiotów (w szczególności JST) 

ubiegających się o dofinansowanie (9) 

 Rosnąca rola bezpieczeństwa teleinformatycznego (4) 

 Rosnące wymagania prawne w obszarze teleinformatyki (6) 



 Strategia informatyzacji Gminy Legnica na lata 2016 – 2021 

  

149 

 

 Zwiększająca się dostępność nowoczesnych rozwiązań 

teleinformatycznych wspomagających kulturę i turystykę (IoT, 

beacon) (7) 

Suma: 25 

 Szybkie zużycie technologiczne i techniczne infrastruktury 

teleinformatycznej, sprzętowej (6) 

 Wysokie wymagania WKZ względem ew. prac 

adaptacyjnych (3) 

 Ograniczone możliwości prezentacji dóbr kultury osobom 

niepełnosprawnym tradycyjnymi metodami (3) 

Suma: 31 
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