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Cywilizacyjne wyzwanie 

? 
wczoraj dzisiaj jutro 



Jak rozumiemy „inteligentne miasto”? 



źródło: ”Smart cities and the Future Internet”, Mario Campolargo, Director for „Net Futures” in DG CONNECT, EC 

inteligentne miasto wg KE 



Co na to Poznań?  
Wyzwania „smart city” w Strategii 2030 – m.in. 

open data, open government 

Cele operacyjne: 

1. Umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z 
elektronicznych usług publicznych będących w kompetencji 
samorządu gminy tam, gdzie jest to możliwe 

2. Usprawnienie systemu zarządzania miastem tak, aby 
przyspieszyć realizację procesów i procedur oraz ograniczyć 
liczbę dokumentów papierowych. 

3. Zwiększenie partycypacji obywateli w życiu miasta dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informacyjno-
komunikacyjnych. 



Co na to Poznań?  
Środki realizacji celów 

Przykład - program strategiczny "Cyfrowy Poznań" 

Projekt "e-mi@sto" (wybrane zadania): 

c) Transformacja Miejskiego Informatora Multimedialnego i Biuletynu 
Informacji Publicznej w system brokera informacji, umożliwiający 
pobieranie treści i implementowanie ich w zewnętrznych serwisach 
informacyjno-usługowych, opartych o otwarte standardy. 

d) Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej tak, aby stał się źródłem 
specjalistycznych informacji o mieście oraz danych referencyjnych 
użytecznych w procesach inwestycyjnych i analizach przestrzennych  

l) Optymalizacja przepływu informacji pomiędzy bazami źródłowymi, 
administracją państwową i samorządową oraz przedsiębiorcami 
(min. projektanci budowlani). 



• Liczba miejskich jednostek organizacyjnych połączonych 
miejską siecią korporacyjną – 61 

• Liczba użytkowników sieci bezprzewodowej – 74316 

• Liczba klientów e-usług – 137062 

• Liczba klientów wykorzystujących interfejs programowania 
aplikacji (API) miejskiej platformy informacyjno-usługowej – 17 

• Liczba jednostek objętych Zintegrowanym Systemem 
Informatycznym Wspomagającym Zarządzanie Miastem - 9 

Co na to Poznań?  
Rzeczywistość „cyfrowego Poznania” AD 2013 



W kierunku open government  

i open data 

Otwarte API platformy poznan.pl i BIP – co nam 

daje? 

• większy zasięg informacji referencyjnej 

• impuls rozwojowy 

• porządkowanie danych i treści 

• nowe usługi i aplikacje tworzone przez podmioty 

zewnętrzne 



Powiązane projekty  
W poszukiwaniu efektu synergii: 

• Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna 

• System ITS Poznań 

• Bezprzewodowy Poznań 



Budowanie efektu synergii - dzisiaj 

Integracja informacji o transporcie w okresie UEFA EURO 2012TM  

pochodzącej z wielu źródeł 



Budowanie efektu synergii - dzisiaj 

Informacje dotyczące punktu adresowego 



Budowanie efektu synergii - dzisiaj 

Informacje o decyzjach administracyjnych 



Budowanie efektu synergii - jutro 
Zdefiniowanie i wybór obszarów dla pilotażowych wdrożeń 

rozwiązań „smart city”, czyli „inteligentnej przestrzeni 

miejskiej”, a następnie „klonowanie” zbudowanych 

rozwiązań, modeli i usług w kolejnych częściach Poznania. 

Warunki brzegowe wprowadzania pilotaży: 

• Infrastruktura sieciowa (śwatłowodowa i bezprzewodowa) 

• Kamery (monitoring miejski, kamery internetowe) 

• Sieci sensorów (temperatura, ruch, światło, 

zanieczyszczenia itp.) 

• Wyświetlacze elektroniczne (tablice, ekrany) 

• Technologie i elementy interakcji (np. Karty PEKA, QR 

kody) 

 



„Zachmurzone” miasto wiedzy 
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Inteligentna przestrzeń miejska  

– środowisko usług nowej generacji 



Dziękuję za uwagę 


