
NAZWA KLIENTA
• Miasto S∏upsk

BRAN˚A
• Sektor publiczny

WYZWANIE
• Po upadku du˝ych paƒstwowych przedsi´-

biorstw, S∏upsk i region popad∏y w recesj´
gospodarczà. Nastàpi∏o zjawisko bezrobo-
cia strukturalnego. Miasto nie posiada∏o
wystarczajàcej infrastruktury (w tym telein-
formatycznej) koniecznej dla pozyskania
nowych inwestycji mogàcych stymulowaç
wzrost spo∏eczno - gospodarczy.

ROZWIÑZANIE SIECIOWE
• Nowa sieç miejska, powsta∏a dzi´ki grantowi

Cisco Systems w S∏upsku, ∏àczàca u˝ytkowni-
ków koƒcowych (end-to-end), stanowi
pierwszy krok w rozwoju podstawowej infra-
struktury teleinformatycznej, na której mia-
sto zbuduje pe∏ne rozwiàzanie typu “e-Mia-
sto” - miasta dost´pnego w sieci (eCity).

• Us∏ugi sieciowe, w tym szerokopasmowy
dost´p do internetu i telefonia IP, wypro-
wadzone sà z szeÊciu g∏ównych lokalizacji
sieci szkieletowej (Êwiat∏owodowej) do 23
lokalizacji (w tym 19 szkó∏) za pomocà
technologii bezprzewodowej, co stanowi
bardzo dobrà podstaw´ do szybkiej rozbu-
dowy sieci w ca∏ym mieÊcie.

WARTOÂå PROJEKTU
• Celem przedsi´wzi´cia by∏o zapoczàtkowa-

nie dzia∏aƒ w sektorze IT, które przekonajà
do koniecznoÊci wprowadzania nowych
technologii, pobudzà aktywnoÊç spo∏ecznà 
i umo˝liwià pozyskanie znaczàcych Êrodków
unijnych na dalszy rozwój w tym kierunku.

• Analiza zwrotu inwestycji wykaza∏a, ˝e
oszcz´dnoÊci kosztów wyniosà 3,5 mln
USD w ciàgu pi´ciu lat

• Ministerstwo Gospodarki i Pracy uzna∏o
ten projekt za modelowy przyk∏ad rozwià-
zania typu e-Urzàd (eGovernment), a Mini-
sterstwo Informatyzacji i Nauki zapewnia
przedsi´wzi´ciu znaczàce wsparcie.

S∏upsk i Cisco tworzà  model e-Miasta, 
urz´du dost´pnego przez internet (e-Urzàd)
dla nowych paƒstw cz∏onkowskich UE.
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CUSTOMER CASE STUDY

Miasto S∏upsk i Cisco wykaza∏y, ˝e spo∏eczeƒstwo informacyjne
jest zdolne do zwi´kszania wydajnoÊci, zapewniania lepszego
dost´pu do us∏ug i do stymulowania gospodarki regionalnej 
poprzez model partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie
us∏ug sieciowych. Co wa˝niejsze, inicjatywa ta pokazuje, 
w jaki sposób nowoczesna sieç IP mo˝e staç si´ si∏à nap´dowà
zmian pozwalajàcych rozwiàzywaç wiele problemów 
spo∏eczno-ekonomicznych.

Szczegó∏owy opis projektu e-S∏upsk

WYZWANIE 
Polska by∏a najwi´kszym krajem w grupie dziesi´ciu paƒstw, które 
w dniu 1 maja 2004 roku wstàpi∏y do Unii Europejskiej. Podobnie jak
wi´kszoÊç “nowych” paƒstw cz∏onkowskich, szczególnie tych le˝àcych
w Europie Ârodkowowschodniej, Polska boryka si´ z licznymi proble-
mami spo∏eczno-ekonomicznymi, wynikajàcymi z niedoinwestowania,
przestarza∏ych technologii i ucià˝liwej biurokracji. 

Nic wi´c dziwnego, ˝e znajomoÊç i wykorzystanie sieci oraz technologii
informacyjnych oraz komunikacyjnych w tych krajach jest znacznie
opóênione w stosunku do sytuacji panujàcej w tym obszarze w “sta-
rych” paƒstwach cz∏onkowskich UE. Znaczàcy jest fakt, ˝e zarówno
wielu przedstawicieli w∏adz paƒstwowych, jak i wi´kszoÊç obywateli
dysponuje zbyt ma∏à wiedzà o tym, w jaki sposób technologie informa-
cyjne i komunikacyjne mogà u∏atwiç codzienne ˝ycie mieszkaƒców
i urz´dników - np. mogà w znacznym stopniu uproÊciç funkcjonowanie
organów samorzàdowych, nie mówiàc ju˝ o umieszczeniu koncepcji 
e-Urzàdu w centrum strategii spo∏eczno-ekonomicznej miasta.

Podobna sytuacja mia∏a miejsce w S∏upsku, mieÊcie po∏o˝onym na pó∏-
nocy Polski. Upadek by∏ych przedsi´biorstw paƒstwowych wywo∏a∏ 
lokalnà recesj´ - bezrobocie osiàgn´∏o 38 procent w regionie, a w mieÊ-
cie nie powstawa∏o zbyt du˝o nowych firm, które umo˝liwi∏yby wzrost
gospodarczy. Utrata statusu miasta wojewódzkiego pog∏´bi∏a jeszcze
trudnoÊci, poniewa˝ miasto zosta∏o pozbawione cz´Êci Êrodków 
z bud˝etu centralnego.

Podstawowe informacje
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MyÊlàce perspektywicznie i otwarte na nowe pomys∏y w∏adze Miasta, dostrzeg∏y potencja∏ tkwiàcy w projekcie, gdy firma
Cisco zaproponowa∏a miastu udzia∏ w prze∏omowej inicjatywie. Inicjatywa ta doskonale wkomponowa∏a si´ w rozpocz´ty 
w Ratuszu proces informatyzacji urz´du i mia∏a wykazaç wp∏yw wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych 
na przemiany spo∏eczno-ekonomiczne dla dobra spo∏ecznoÊci lokalnej.

Zapytany o dokonane post´py, Andrzej Kaczmarczyk, Sekretarz Miasta, który zosta∏ Przewodniczàcym Zespo∏u Zadaniowe-
go ds. projektu e-S∏upsk, nie ma wàtpliwoÊci co do wp∏ywu, jaki wywar∏a ta inicjatywa na rozwój miasta - “Przed rozpocz´-
ciem projektu informatyka nie by∏a dostatecznie rozumianà dziedzinà. Wiele osób uwa˝a∏o, ˝e jest ona luksusem, którym
cieszyç si´ mo˝na b´dzie dopiero po rozwiàzaniu problemów spo∏ecznych i gospodarczych. Teraz informatyk´ uznaje si´ 
za element tego rozwiàzania.”

ROZWIÑZANIE SIECIOWE
W 2004 roku polscy konsultanci Grupy Cisco Systems ds. Internetowych Rozwiàzaƒ Biznesowych (IBSG) i inni pracownicy
polskiego zespo∏u Cisco uzyskali poparcie zarzàdu korporacji dla Inicjatywy Cisco pod nazwà “e-Spo∏eczeƒstwo”. Jej ambit-
nym za∏o˝eniem by∏o pokazanie, w jaki sposób niedrogi i osiàgalny dla wszystkich, szerokopasmowy dost´p do internetu
mo˝e przyczyniç si´ do rozwoju spo∏eczno-ekonomicznego nowych paƒstw cz∏onkowskich.

Pierwsza faza projektu by∏a najwa˝niejsza - nale˝a∏o wspólnie z w∏adzami lokalnymi opracowaç koncepcj´ stworzenia sieci
szerokopasmowej oraz pomóc w przygotowaniu kilku podstawowych us∏ug, które przynios∏yby wymierne korzyÊci.

Kluczem do realizacji pierwszej fazy by∏o zaanga˝owanie w∏adz lokalnych. W tym celu firma Cisco pozyska∏a do wspó∏pracy
warszawskà Fundacj´ Edukacji Ekonomicznej. Jest to organizacja pozarzàdowa, która obj´∏a w Polsce patronat nad stworzo-
nym w 2001 roku przez Cisco Systems programem szkoleniowym Cisco Networking Academy.

Na wst´pie sporzàdzono list´ 10 polskich samorzàdów, w których projekt mia∏by potencjalne szanse na realizacj´. Zespó∏ 
zadaniowy nawiàza∏ kontakt z w∏adzami miasta S∏upska zapytujàc o mo˝liwoÊç wspó∏pracy w temacie szerokopasmowego
dost´pu do internetu. S∏upsk bardzo pozytywnie odniós∏ si´ do mo˝liwoÊci wspó∏pracy z Cisco i jednoczeÊnie ogromnej
szansy, jakà dawa∏o wdro˝enie projektu w mieÊcie. WyjaÊniono, ˝e gdyby miasto zapewni∏o ze swej strony pokrycie 25%
kosztów, firma Cisco wy∏o˝y∏aby na ten cel pozosta∏e 75%. W∏adze miasta okaza∏y si´ byç projektem bardzo zainteresowane.

Uznano jednak, ˝e sukces projektu nie zale˝y jedynie od zaanga˝owania w∏adz miasta. Efekt koƒcowy jest wynikiem wzajem-
nej wspó∏pracy wszystkich zainteresowanych projektem stron: instytucji, firm i mieszkaƒców. Majàc ten fakt na uwadze, pro-
jekt zainaugurowano jednodniowymi warsztatami wyjazdowymi, w których wzi´∏o udzia∏ oko∏o 50 osób, reprezentujàcych
przedstawicieli ró˝nych Êrodowisk: w∏adz lokalnych, dyrektorów instytucji wspó∏pracujàcych z miastem, liderów biznesu
oraz przedstawicieli wa˝nych grup spo∏ecznych.

Ca∏odniowe warsztaty poÊwi´cono omawianiu problemów, jakie napotyka miasto S∏upsk i jego mieszkaƒcy. Dyskutowano
równie˝ o znaczeniu i roli sieci teleinformatycznej jako o sposobie rozwiàzywania wielu z nich. Uczestnicy dyskutowali, 
wymieniali opiniami i starali si´ wypracowaç wspólnà drog´ post´powania. Nale˝y zaznaczyç, ˝e podczas trwania warszta-
tów i dyskusji technologia nie by∏a przedmiotem rozmów. Od poczàtku projektu firmie Cisco i Fundacji Edukacji Ekono-
micznej zale˝a∏o na uÊwiadomieniu wszystkim zainteresowanym, roli, jakà odgrywa nowoczesna infrastruktura w rozwiàzy-
waniu problemów poszczególnych potrzeb mieszkaƒców.

„PRZED ROZPOCZ¢CIEM TEGO PROJEKTU INFORMATYKA NIE BY¸A DOSTATECZNIE ROZUMIANÑ DZIEDZINÑ.
WIELE OSÓB UWA˚A¸O, ˚E JEST ONA LUKSUSEM, KTÓRYM CIESZYå SI¢ B¢DZIE MO˚NA DOPIERO PO ROZ-
WIÑZANIU PROBLEMÓW SPO¸ECZNYCH I GOSPODARCZYCH. TERAZ INFORMATYK¢ UZNAJE SI¢ ZA ELEMENT
TEGO ROZWIÑZANIA.”

Andrzej Kaczmarczyk, Sekretarz Miasta S∏upska, Przewodniczàcy Zespo∏u Zadaniowego ds. projektu e-S∏upsk
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Podczas podsumowania dyskusji stwierdzono, ˝e wszystkie poruszone problemy mo˝na zaliczyç do trzech ni˝ej wymienio-
nych kategorii:
• Edukacja,
• UnowoczeÊnienie warunków pracy w celu usprawnienia funkcjonowania urz´dów miejskich,
• Promocja rozwoju przedsi´biorczoÊci.

Powo∏ano zespó∏ zadaniowy oraz utworzono trzy grupy robocze. Grupa Techniczna, która mia∏a opracowaç koncepcj´ 
technicznà przysz∏ej sieci, poczàtkowo skupi∏a si´ na spe∏nieniu potrzeb placówek oÊwiatowych. Po pewnym czasie w∏àczy∏a
w zakres swoich prac potrzeby innych organów publicznych, takich jak: Policja i Urzàd Pracy. Grupa Prawno-Ekonomiczna
okreÊli∏a cele i zagwarantowa∏a zgodnoÊç projektu ze wszelkimi obowiàzujàcymi przepisami. Grupa ds. Aplikacji zidentyfiko-
wa∏a potrzeby poszczególnych grup odbiorców.

W ciàgu kolejnych szeÊciu miesi´cy grupy spotyka∏y si´ wielokrotnie. Odby∏o si´ w sumie blisko 100 spotkaƒ, organizowano
warsztaty i inne spotkania robocze, aby w ten interaktywny sposób wymieniç si´ przemyÊleniami i ustaliç kolejne cele. Spe-
cjaliÊci Cisco ds. systemów oraz inni eksperci techniczni wnieÊli bardzo wiele w prac´ Grupy Technicznej. Natomiast dla
konsultantów z IBSG i cz∏onków rozbudowanego zespo∏u Cisco, a tak˝e dla Fundacji Edukacji Ekonomicznej Grupa ds.
Aplikacji sta∏a si´ g∏ównym punktem niemal˝e codziennych spotkaƒ. SpecjaliÊci Cisco z ca∏ej Europy przedstawili przyk∏ady
najlepszych praktyk z innych krajów cz∏onkowskich. Poszczególne grupy zadaniowe s∏upskiego projektu analizowa∏y je oraz
na ich podstawie opracowywa∏y przydatne sposoby zastosowaƒ dla projektu e-S∏upsk. 

“Cz∏onkowie zespo∏u Cisco bardzo nam pomagali. Naprawd´ chcieli, aby ten projekt przyczyni∏ si´ do rozwiàzania proble-
mów naszego miasta i pobudzenia jego rozwoju. Wszystkie inne sprawy od∏o˝yli.” - zauwa˝a Andrzej Kaczmarczyk, wspomi-
najàc poczàtkowo sceptyczne podejÊcie niektórych osób do wyra˝anej przez Cisco ch´ci realizacji projektu.

Po szeÊciu miesiàcach dyskusji, warsztatów i rozsàdnego planowania rozpocz´to prace nad stworzeniem nowej sieci IP Cisco,
w której przepustowoÊç 1Gbps w powstajàcej sieci szkieletowej, mia∏a zostaç doprowadzona za pomocà technologii bezprze-
wodowej do, w sumie, 23 lokalizacji. 
Po zainstalowaniu sieci, u˝ytkownicy mogli zaczàç korzystaç z nowych aplikacji, które funkcjonujà dzi´ki niej. 

Edukacja by∏a priorytetem i w tej dziedzinie osiàgni´to dwa znaczàce sukcesy. Pierwszym sta∏ si´ system elektronicznej rekru-
tacji do szkó∏ ponadgimnazjalnych, umo˝liwiajàcy uczniom z∏o˝enie wniosku o przyj´cie do wybranej przez nich szko∏y Êred-
niej on-line. WczeÊniej istnia∏ tradycyjny system obs∏ugiwany r´cznie, którego skutkiem by∏ administracyjny chaos: ucznio-
wie cz´sto blokowali miejsca, z których nie zamierzali skorzystaç. Ponadto, sieç umo˝liwi∏a szerokopasmowy dost´p przez
internet do s∏upskiego, interaktywnego portalu edukacyjnego powsta∏ego w S∏upsku. Na portalu nauczyciele mogà znaleêç
materia∏y multimedialne do swoich lekcji oraz majà mo˝liwoÊç zadawania i odbierania prac domowych on-line, komuniko-
wania si´ z uczniami za pomocà poczty elektronicznej i korzystania z wielu innych udogodnieƒ. Trzecim elementem w dzie-
dzinie edukacji jest wdro˝enie jednolitego systemu zarzàdzania oÊwiatà. 

Miasto podpisa∏o tak˝e umow´ na modu∏ elektronicznego systemu zarzàdzania miastem opartego na systemie GISE (GISE
???).  System umo˝liwi na∏o˝enie wielu wa˝nych informacji na cyfrowe mapy dost´pne dla urz´dników samorzàdowych 
i mieszkaƒców miasta. Informacje te b´dà obejmowaç dane o w∏asnoÊci gruntów, aplikacje urbanistyczne i geodezyjne, 
sprawy podatkowe, system zezwoleƒ oraz inne kwestie, a tak˝e - co bardzo wa˝ne - narz´dzia i informacje zwiàzane 
z planowaniem sieci transportowej oraz z cywilnym planowaniem kryzysowym.

Pierwszymi przyk∏adami nowych us∏ug publicznych on-line sà mi´dzy innymi: pobieranie wniosków o wydanie aktu 
urodzenia, ró˝nego rodzaju zezwoleƒ, w tym tak˝e prawa jazdy, oraz zg∏aszanie wakatów i sk∏adanie podaƒ o prac´.

„FIRMA CISCO ODEGRA¸A BEZPOÂREDNIÑ ROL¢ W UTRZYMANIU TEMPA REALIZACJI PROJEKTU, A TAK˚E 
POMOG¸A OBLICZYå ZWROT INWESTYCJI, KTÓRY ODEGRA¸ WA˚NÑ ROL¢ W PRZEKONANIU DO NIEGO 
LOKALNEJ SPO¸ECZNOÂCI.”

Andrzej Kaczmarczyk, Sekretarz Miasta S∏upska, Przewodniczàcy Zespo∏u Zadaniowego ds. projektu e-S∏upsk
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Wdro˝ono wiele korzystnych dla urz´dników inicjatyw zwiàzanych z optymalizacjà pracy ich urz´dów, w tym sieç 
wewn´trznà w celu usprawnienia komunikacji i zarzàdzania zasobami - wraz z kalendarzami, mo˝liwoÊcià rezerwacji 
sal konferencyjnych oraz sk∏adania wniosków o zwrot kosztów. 

W kolejnych etapach inwestycji za priorytet przyj´to udost´pnienie w sieci pozosta∏ych, b´dàcych w przygotowaniu, us∏ug 
i umo˝liwienie ich realizacji on-line. Oprócz wdro˝enia nowych aplikacji, projekt przyczyni∏ si´ do zintegrowania w sieci
aplikacji, które ju˝ wczeÊniej istnia∏y. 

Niektóre s∏u˝by i urz´dy, takie jak stra˝ po˝arna, lokalna policja i okr´gowy urzàd pracy sà obecnie po raz pierwszy 
wyposa˝ane w prawdziwy, szerokopasmowy dost´p do internetu.

WARTOÂå PROJEKTU
Andrzej Kaczmarczyk wyjaÊnia wartoÊç konsultacyjnego podejÊcia przyj´tego w projekcie: 
“Na poczàtku najwi´kszà barierà by∏ niewàtpliwie opór lokalnych operatorów informatycznych i innych graczy na rynku 
lokalnym, którzy uwa˝ali, ˝e zaanga˝owanie publiczne w projekt sieciowy stanowi zagro˝enie dla ich dzia∏alnoÊci. Przekona-
nie ich do uczestnictwa i wyjaÊnienie im, ˝e projekt nie jest zagro˝eniem, ale ma im pomóc, zaj´∏o wiele miesi´cy i wymaga-
∏o wspólnych wysi∏ków Zespo∏u Zadaniowego. Teraz sà po naszej stronie i dostrzegajà korzyÊci jakie z przedsi´wzi´cia mogà
mieç równie˝ ich firmy.”

Komentujàc rol´ Cisco w tym procesie, Andrzej Kaczmarczyk wyjaÊnia - “Firma Cisco pomog∏a nam zorganizowaç interaktyw-
ne warsztaty i przekaza∏a cenne informacje o podobnych projektach w innych krajach. Doradcy Cisco pomogli okreÊliç zwrot
inwestycji (ROI - Return on Investment), co sta∏o si´ wa˝nym argumentem w przekonywaniu lokalnej spo∏ecznoÊci do projektu.
Du˝à pomoc otrzymaliÊmy równie˝ ze strony in˝ynierów Cisco przy przygotowywaniu koncepcji technicznej sieci.”

Analiza zwrotu inwestycji przeprowadzona przez zespó∏ Cisco wykaza∏a oszcz´dnoÊç kosztów wynoszàcà 3,5 mln USD 
w ciàgu pi´ciu lat w takich dziedzinach, jak optymalizacja warunków pracy i zmniejszenie op∏at telekomunikacyjnych dzi´ki
telefonii IP. Oszcz´dnoÊci wynikajàce z elastycznoÊci nowej sieci dobrze ilustrujà plany miasta zwiàzane z wymianà 14 analo-
gowych kamer przemys∏owych zainstalowanych na ulicach i pracujàcych w sieci. Sama ta wymiana pozwoli na uzyskanie
oszcz´dnoÊci na dzier˝awie linii, wynoszàcych oko∏o 30.000 USD rocznie, przy jednoczesnym poszerzeniu obszaru obj´tego
monitoringiem kamer.

Podczas pracy nad istniejàcymi problemami S∏upsk wypracowa∏ solidny model partnerstwa publiczno-prywatnego. G∏ównym
wyzwaniem w projekcie by∏o jasne okreÊlenie granicy pomi´dzy interesem publicznym a szansà wykorzystania tej inicjatywy
dla sektora komercyjnego.

“Krótko mówiàc, b´dziemy mieli publicznà miejskà sieç szkieletowà, na bazie której podmioty komercyjne Êwiadczyç b´dà
us∏ugi i konkurowaç mi´dzy sobà o klientów, a tak˝e b´dà oferowaç pod∏àczenie “ostatniej mili”. Publiczne e-Us∏ugi b´dà
dost´pne bez dodatkowych op∏at dla wszystkich mieszkaƒców we wszystkich sieciach.” - wyjaÊnia Andrzej Kaczmarczyk.

„KIEDY PRZEDSTAWIANE SÑ ANALIZY PRZYPADKÓW Z INNYCH KRAJÓW, LUDZIE ZWYKLE MÓWIÑ, ˚E ROBIÑ
DU˚E WRA˚ENIE, ALE ˚E REALIZACJA TAKICH PRZEDSI¢WZI¢å JEST W POLSCE NIEMO˚LIWA. UDOWODNI-
LIÂMY WI¢C, ˚E TAKIE PROJEKTY MO˚NA REALIZOWAå RÓWNIE˚ TUTAJ, A TO BARDZO WA˚NE.”

Witold Sartorius, Prezes, Fundacja Edukacji Ekonomicznej
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KorzyÊci, jakie projekt przynosi w∏adzom miasta, mieszkaƒcom i przedsi´biorstwom mo˝na podzieliç na cztery nast´pujàce
kategorie:
• Dost´p do usprawnionych s∏u˝b publicznych b´dzie taƒszy i sprawniejszy,,
• Urzàd i w∏adze miasta b´dà mog∏y bardziej efektywnie i skutecznie obs∏ugiwaç obywateli i przedsi´biorców,
• Miasto jest bardziej atrakcyjne dla mieszkaƒców, przedsi´biorstw i potencjalnych inwestorów dzi´ki zmniejszeniu kosztów

transakcji ponoszonych przez mieszkaƒców i firmy, mi´dzy innymi przez zapewnienie tanich us∏ug telefonicznych,
• Podzia∏ na tych, którzy majà dost´p do nowoczesnego spo∏eczeƒstwa informacyjnego i tych, którzy takowego nie posiadajà

znacznie si´ zmniejszy..

Sukces projektu by∏ tak du˝y, ˝e wiedza zdobyta na temat sk∏adania wniosków o dofinansowanie ze Êrodków unijnych, sta∏a
si´ wzorem dla Fundacji Edukacji Ekonomicznej i Ministerstwa Gospodarki i Pracy przy opracowywaniu pakietu informacyj-
nego na temat modelowego Projektu Lokalnej Sieci Edukacyjnej. Pakiet, jest dost´pny bezp∏atnie na portalu Ministerstwa
pod adresem www.funduszestrukturalne.gov.pl  oraz na stronach prowadzonych przez Fundacj´ www.erdf.edu.pl,
www.egov.edu.pl oraz www.europa.edu.pl. Zestaw dokumentów zawiera mi´dzy innymi elektroniczny szablon do wype∏nie-
nia wniosku o Êrodki z Funduszy Strukturalnych UE z wbudowanym modu∏em weryfikacji danych w zakresie kwalifikowal-
noÊci kosztów projektu i unijnych przepisów.

Wa˝nym elementem wspólnego zdobywania wiedzy by∏a bliska wspó∏praca Cisco z Fundacjà. “Relacje te by∏y niezb´dnà 
cz´Êcià projektu” - wyjaÊnia Andrzej Kaczmarczyk. - “Szczególnie w Polsce, zaanga˝owanie w projekt poÊrednika z sektora
non-profit jest wyjàtkowo korzystne. Dobre i pe∏ne zaufania stosunki pomi´dzy firmà Cisco, Fundacjà a miastem by∏y 
kluczem do powodzenia projektu.”

Miasto, Cisco i Fundacja stworzy∏y podr´cznik szczegó∏owo opisujàcy proces rozpocz´cia, powstawania, zarzàdzania 
i wdra˝ania projektu. Dokument ten ma na celu zapewnienie wsparcia innym organizacjom, zarówno w Polsce, jak i za gra-
nicà w tworzeniu podobnych, modelowych rozwiàzaƒ IT. Zapytany o to, dlaczego podj´to wysi∏ki w celu spisania wiedzy 
i doÊwiadczeƒ zdobytych podczas realizacji projektu, Andrzej Kaczmarczyk nie ma wàtpliwoÊci - “Ten projekt jest wyjàtko-
wy, poniewa˝ obejmuje wszystkie elementy konieczne do udanej realizacji projektu e-Miasta. Technologia NIE zdominowa∏a
projektu, a wielkà wag´ przyk∏ada si´ do Êrodków pozwalajàcych zdobyç poparcie spo∏ecznoÊci, przedstawicieli biznesu,
szkó∏ i innych u˝ytkowników. Prezydentowi miasta bardzo zale˝y na sukcesie tego projektu, czego dowodem jest mi´dzy 
innymi gotowoÊç przeznaczenia naƒ znacznych Êrodków z bud˝etu miasta. To wszystko naprawd´ si´ dzieje.”

Zdaniem Witolda Sartoriusa, Prezesa Fundacji Edukacji Ekonomicznej, innym wa˝nym aspektem rzeczywistej wartoÊci pro-
jektu jest fakt, i˝ stanowi on swego rodzaju wzorzec: “Stanowi on inspiracj´, pokazujàc, co jest mo˝liwe do zrobienia. Kiedy
przedstawiane sà analizy przypadków z innych krajów, ludzie zwykle mówià, ˝e robià du˝e wra˝enie, ale ˝e realizacja takich
przedsi´wzi´ç jest w Polsce niemo˝liwa. UdowodniliÊmy wi´c, ˝e takie projekty mo˝na realizowaç równie˝ tutaj, a to bardzo
wa˝ne.” - wyjaÊnia Witold Sartorius.

ROZWIÑZANIA TECHNOLOGICZNE
Nowa sieç miejska rozpocz´∏a funkcjonowanie, obs∏ugujàc 30 lokalizacji[ML1], przede wszystkim siedzib´ w∏adz miasta 
i lokalne szko∏y, a tak˝e kilka instytucji u˝ytecznoÊci publicznej jak: Urzàd Pracy, Policja czy Zarzàd Gospodarki Mieszkanio-
wej. Sieç zaprojektowana przez Cisco stanowi podstawowà infrastruktur´ pokazujàcà, ˝e korzyÊci p∏ynàce z zastosowaƒ 
szerokopasmowych i konwergentnych sà bodêcem dla spo∏ecznoÊci i decydentów kwestii obj´cia siecià ca∏ego miasta.

Pierwotnym rdzeniem sieci jest prze∏àcznik Cisco Catalyst 3560 Series zainstalowany w ka˝dej z czterech g∏ównych lokaliza-
cji po∏àczonych ze sobà za pomocà Êwiat∏owodów, choç ró˝nie trasowanych. W pozosta∏ych lokalizacjach sieç zapewniono
dzi´ki bezprzewodowym zewn´trznym mostom/punktom dost´pu Cisco Aironet 1300 Series (z ró˝nymi antenami), przy
czym szyfrowanie w ka˝dej lokalizacji zapewnia router dost´powy Cisco 1712 Security.
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Koƒcówkami wirtualnej sieci prywatnej VPN sà modu∏owe routery dost´powe Cisco 2691 i Cisco 2621. W niektórych 
miejscach bezprzewodowe sieci LAN stworzono za pomocà punktów dost´pu Cisco Aironet 1200 Series. Cisco CallManager
V4 zapewnia us∏ugi telefonii IP, przy czym wielous∏ugowy modu∏owy router Cisco 2650 gwarantuje dost´p do sieci PSTN
wielu ró˝nym aparatom telefonii IP (Cisco IP Phone 7940, Cisco IP Phone 7912, and Cisco IP Phone 7970). Zapora siecio-
wa (Fire Wall) Cisco PIX 515 zabezpiecza ca∏à infrastruktur´, posiadajàcà dost´p do internetu o przepustowoÊci pasma
1Gbps. B´dàce wizytówkà projektu bezprzewodowe ogólnodost´pne hotspoty sà zlokalizowane w ratuszu oraz na dwóch
znaczàcych placach miasta.

S∏upsk pracuje nad rozszerzeniem swojej sieci Êwiat∏owodowej przy wykorzystaniu istniejàcej infrastruktury bezprzewodowej
w dalszych lokalizacjach. Obecny rdzeƒ stanowià zainstalowane po∏àczenia Êwiat∏owodowe, które po∏o˝ono na poczàtku 
realizacji projektu. Projekt nabiera szybkiego tempa rozwoju, z dnia na dzieƒ pod∏àczane b´dà nowe lokalizacje. Poniewa˝
pierwotna infrastruktura bierna obejmuje swoim zasi´giem coraz wi´cej budynków, obecnie istniejàcy sprz´t zostanie wymie-
niony w drugiej fazie projektu na prze∏àczniki i routery dla prawdziwej sieci metropolitalnej (Metro Ethernet), takie jak
prze∏àczniki Cisco Catalyst 6500 Series. Operatorem i wykonawcà powstajàcej sieci miejskiej b´dzie Zarzàd Dróg Miejskich
- spó∏ka podleg∏a miastu (poniewa˝ budowa dróg i modernizacja ulic stanowi idealnà okazj´ do po∏o˝enia okablowania 
sieciowego).

Miasto pracuje obecnie nad wnioskiem o przyznanie Êrodków z UE w wysokoÊci 1,5 mln USD, do których S∏upsk do∏o˝y
0,5 mln USD wk∏adu w∏asnego, a ca∏a ta kwota umo˝liwi obj´cie infrastrukturà sieciowà ca∏ego obszaru S∏upska.
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