
ROZWIĄZANIA IT 
DLA SAMORZĄDU 

Co tak naprawdę kryje się pod poję
ciem rynek samorządowy? 
Rzeczywiście to pojęcie bardzo szerokie 
i kryjące wiele podmiotów. W Polsce jest 
około 2500 gmin, prawie 400 powiatów 
i 16 województw. Są to zarówno podmio
ty małe, liczące kilka tysięcy mieszkań
ców, jak i duże, milionowe aglomeracje 
miejskie. 

Czy prawdziwy biznes na IT czeka na 
resellerów tylko w tych największych 
miastach? 
Wcale nie, bardzo ciekawym rynkiem 
dla IT są w Polsce miasta do 20 - 50 tys. 
mieszkańców. Zdają sobie sprawę z tego, 
że ich rola jako lokalnego centrum gospo
darczego może nie wystarczyć, aby utrzy
mać mieszkańców u siebie, powstrzymać 
procesy migracyjne w kierunku dużych 
metropolii. Ta świadomość jest wysoka 
wśród lokalnych elit politycznych, któ
re chcą temu skutecznie przeciwdzia
łać. Mogą to zrobić przez doskonalenie 
zarządzania miastem, poprawę jego wi
zerunku, skuteczności i szybkości dzia
łania. To się szybko przekłada na wzrost 
atrakcyjności dla inwestorów, podnosze
nie jakości życia mieszkańców. W Kra
kowie od wielu lat dochodzi do migracji 
zamożnych obywateli do okolicznych 
miasteczek i gmin - Niepołomic, Wie
liczki, Zabierzowa. To małe ośrodki, 
które skutecznie odebrały Krakowowi 
i inwestorów, i mieszkańców. Nasze do
świadczenia pokazują, że te małe ośrodki 
chętniej i szybciej niż duże miasta inwe
stują w rozwiązania takie jak monito
ring IP czy sieci miejskie WLAN. Skala 
instalacji jest mniejsza, ale też dzięki te
mu szybciej widać efekty tych inwestycji. 

Jakie wyzwania dla samorządowców są 
teraz najważniejsze? 
Zwiększanie atrakcyjności regionu jako 
miejsca do życia i inwestowania oraz efek
tywność kosztowa. Samorządy otwierają 
się na doradztwo, cenią umiejętność spój-
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rżenia z zewnątrz na organizację i poka
zania, co można ulepszyć, zmienić, gdzie 
tkwią rezerwy kosztowe. Przyciąganie 
nowych mieszkańców czy inwestora 
tworzącego nowe miejsca pracy jest trud
niejsze niż pięć lat temu ze względu na 
znacznie większą konkurencję. W przy
padku porównywalnych ofert zaczyna 
się liczyć jakość życia. To, czy miasto jest 
czyste, zadbane, przejezdne, ma wiele 
do zaoferowania „po godzinach" zaczy
na mieć duże znaczenie. A IT może bar
dzo pomóc w osiągnięciu takiego stanu, 
bo w wielu przypadkach wystarczy „tyl
ko" dobra organizacja pracy podległych 
służb, koordynacja ich działań i codzien

na kontrola efektów. Taką organizację 
może umożliwić np. wdrożenie systemu 
contact center lub zarządzania zadaniami 
firmy Interactive Intelligence. 

Efektywność kosztowa? Taki aspekt 
był ważny, ale tylko dla prywatnego 
właściciela. 
Samorządy na poziomie gmin budują bu
dżety głównie z wpływów z podatków od 
dochodów osobistych i osób prawnych. 
Kiedy te wpływy są mniejsze, koniecz
ne są oszczędności. Wszyscy chronią 
wydatki na inwestycje, ze względu na 
możliwość uzyskania dotacji z UE. Sko
ro nie można ciąć inwestycji, należy szu
kać rezerw w kosztach operacyjnych. 
Ważnym obszarem kosztowym jest np. 
edukacja. Zarówno miasta, jak i powia
ty borykają się z problemem rosnących 
wydatków na szkolnictwo podstawowe 
i średnie. Jednym z obowiązków gminy 
jest zapewnienie edukacji dzieciom nie
pełnosprawnym i obłożnie chorym. To 
kosztowny obowiązek wymagający finan
sowania indywidualnego nauczania, wi
zyt nauczycieli w domu. Dzięki dotacjom 
z Unii Europejskiej opłaca się wyposa
żyć szkołę w system wideokonferencyj-
ny i wypożyczać przenośne terminale lub 
notebooki chorym dzieciom. Nie tracą 
one więzów emocjonalnych z rówieśni
kami i uczestniczą w życiu klasy. 

Spore rezerwy efektywności i ponoszo
nych kosztów tkwią w obsłudze obywa
teli, widzi to każdy, kto odwiedzał urząd 
miasta czy gminy. Stopień nasycenia tych 
instytucji nowoczesną informatyką, np. 
narzędziami do pracy grupowej, takimi 
jak system Lync Microsoftu oraz telefo
ny Polycoma, jest znacznie mniejszy niż 
w sektorze prywatnym. Wielu samorzą
dowców ma świadomość konieczności 
zmian, tylko nie zawsze wiedzą, jak się 
za to zabrać. Tu widzimy dużą niszę dla 
naszych partnerów, aby doradzać nie tyl
ko technologicznie, ale też organizacyj
nie, procesowo. 
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