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System DART umożliwia wspomaganie służb miejskich i ratunkowych w ich 
codziennej pracy. Głównym innowacyjnym aspektem systemu jest jego praca on-
line, wielodostępowy charakter oraz funkcje, które dostarczają olbrzymich ilości 
informacji pracownikom pracującym w terenie. Służy do rejestrowania                       
i monitorowania zdarzeń oraz imprez publicznych, koordynacji działań służb 
miejskich, a także pozycjonowania pojazdów na cyfrowej mapie miasta                       
z wykorzystaniem globalnego systemu pozycjonowania GPS. Usprawnia 
komunikację między służbami oraz dostęp do informacji archiwalnych.  

System Wspomagania Centrum Zarządzania Kryzysowego - rok 2004 
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  komputerowe wspomaganie działań w ramach  

    Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń 

  symulacje i prognozowanie dynamiki rozprzestrzeniania się skażeń  

    promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych  

    (w tym zdarzenia typu ROTA)  

  baza toksycznych substancji zgodna z ERG 2008 

  wymiana meldunków NBC i działanie zgodne z normą NATO ATP-45 

System Wspomagania Centrum Zarządzania Kryzysowego  - rok 2004 
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Korzyści dla miasta Olsztyna: 
 
 Zastosowanie nowoczesnych technologii do codziennej pracy służb zarządzania 

kryzysowego, służb ratunkowych oraz służb miejskich 
 

 Objęcie służb miejskich i kryzysowych jednym wspólnym systemem 
teleinformatycznym w celu poprawy efektywności współdziałania 
 

 Szybka i bieżąca informacja o zdarzeniach na terenie miasta Olsztyna 
 

 Bieżąca informacja o ilości i jakości działań podejmowanych przez służby 
 

 Możliwość efektywnego planowania środków budżetowych w oparciu o dane i 
statystyki generowane z systemu 
 

 Sprawna realizacja zadań gminy wynikająca z przepisów prawa 
 

 Skuteczna reakcja i planowanie w przypadku zagrożeń substancjami 
toksycznymi 

System Bezpieczeństwa Publicznego  DART – rok 2004 
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Systemy pozycjonowania Straży Miejskiej – rok 2009 



www.sprint.pl 

8  

Korzyści dla miasta Olsztyna: 
 
 Wdrażanie nowoczesnych technologii w służbach zarządzania kryzysowego, 

ratownictwa i służbach miejskich 
 

 Lepsza, sprawna koordynacja działań służb dzięki wizualizacjom stanu sił  
i środków na mapie cyfrowej miasta 
 

 Efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów do realizacji zadań 
 

 Możliwość szybkiej reakcji poprzez kierowanie najbliższych sił i środków na 
miejsce zdarzenia 
 

 Możliwość precyzyjnej lokalizacji miejsca zdarzenia w terenach trudnych typu 
Las Miejski, jeziora i zbiorniki wodne 

Systemy pozycjonowania Straży Miejskiej – rok 2009 
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System Bezpieczeństwa Publicznego  DART – rok 2012 

 Wdrożenie   Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta 

   Olsztyna i Powiatu Olsztyńskiego 

 

 Cel   wspomaganie interwencji i działania służb 

 Założenia  zintegrowany system informatyczny 

 

 Realizacja  od maja 2004 roku do dnia dzisiejszego 

 Środki   budżet Urzędu Miasta w Olsztynie / RPO 

 

 Efekt  synergia i znakomite współdziałanie 

  służb ratunkowych, miejskich i kryzysowych; 

   szybki zintegrowany system wymiany  

  informacji i wsparcia, ciągły rozwój  

  funkcjonalny i wdrażanie nowych technologii 
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Aplikacje mobilne – rok 2012 
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Portal Bezpieczny Olsztyn – rok 2012 
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Aplikacje mobilne – Bezpieczny Olsztyn 
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Aplikacje mobilne – Bezpieczny Olsztyn 
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Aplikacje mobilne – Bezpieczny Olsztyn 
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Portal Bezpieczny Olsztyn – rok 2012 
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Aplikacje mobilne – DART Patrol SM 
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Aplikacje mobilne – DART Patrol SM 
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Korzyści dla miasta Olsztyna: 
 
 Wykorzystanie informacji gromadzonych w Systemie Bezpieczeństwa 

Publicznego DART w celu udostępnienia ich mieszkańcom 
 

 Realizacja zadań gminy związanych z obowiązkiem informowania masowego 
mieszkańców w sytuacji zagrożeń 
 

 Realizacja dwukierunkowej wymiany informacji pomiędzy mieszkańcem Olsztyna 
a Urzędem Miasta 
 

 Możliwość publikacji artykułów, poradników, informacji dotyczących życia 
miasta, utrudnień drogowych, lokalizacji AED oraz innych informacji wprost do 
kieszeni mieszkańca 
 

 Sprawniejsza realizacja zadań służb w powiązaniu z napływem informacji od 
mieszkańców 

Portal Bezpieczny Olsztyn – rok 2012 
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System Inwentaryzacji PGO – rok 2013 
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System Inwentaryzacji PGO – rok 2013 
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Korzyści dla miasta Olsztyna: 
 
 Czas inwentaryzacji:  2013-01-18  do 2013-03-28 (44 dni) 
 
 Ilość zebranych danych:   8 957 punktów gromadzenia odpadów 
    15 785 pojemników na odpady 
 
 Średnio na strażnika:  830 (max 1 908) pgo 
 Max w jednym dniu:  646 pgo (2013-03-09) 
 Średnio dziennie:  203 pgo 

 
 Przygotowanie przetargu na wywóz odpadów komunalnych na bazie danych 

o rzeczywistej liczbie pgo oraz ilości i rodzaju odpadów 
 

 Realizacja zadań wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach 
 

 Obsługa deklaracji mieszkańców 

System Inwentaryzacji PGO – rok 2013 
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Inteligentny Transport Samochodowy – rok 2015 

Olsztyn 
 
Bydgoszcz 
 
Łódź 
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Aplikacje mobilne DART Paramedic / RCKiK – rok 2015 
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 Wdrożenie      Wydział Zarządzania Kryzysowego  

     Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki 

 

 Cel      integracja służb zarządzania na terenie województwa 

 Założenia     zintegrowany system informatyczny 

 

 Realizacja     od października 2015 roku do dnia dzisiejszego 

 Środki      budżet W-M Urzędu Wojewódzkiego 

 

 Efekt     stopniowe wdrażanie służb zarządzania kryzysowego 

     na terenie województwa warmińsko-mazurskiego do 

     jednolitego systemu dla powiatów i gmin, które go nie 

     posiadają oraz integrującego już istniejące systemy  

     w Olsztynie, Ostródzie, Iławie i  Ełku    

Bezpieczny Region Warmia i Mazury – rok 2016 
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Aplikacje mobilne – Deaf Help 



Systemy i aplikacje mobilne w 
zarządzaniu miastem – Cz. 2 

 
 

Dominik Weder  

www.sprint.pl 
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Aplikacje ITS  

Możliwość wdrożenia systemów i aplikacji w oparciu o istniejącą 
infrastrukturę– wykorzystanie „ukrytego potencjału” systemu ITS  
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Aplikacje ITS   

Odliczanie czasu do sygnału zielonego/czerwonego 

 

• Regulacje prawne i akomodacyjny tryb sygnalizacji 
uniemożliwiają stosowanie tradycyjnych sekundników 

• Rozwiązaniem może być zastosowanie aplikacji na 
smartfon umożliwiającej informowanie kierowcy (grafika, 
dźwięk) o czasie pozostałym do wyświetlenia sygnału 
zielonego/czerwonego  

 

Sposób działania: 

• Analiza trasy przejazdu w obszarze systemu 
(GPS) 

• Transmisja danych z systemu SCATS do 
użytkownika przy wjeździe w strefę 
skrzyżowania 

• Wyświetlenie czasu w formie licznika 

• Działanie aplikacji w trybie akomodacyjnym 
sygnalizacji świetlnej: 
– czas do zakończenia sygnału zielonego 
odliczany po podjęciu decyzji o zmianie fazy 
– czas do rozpoczęcia sygnału zielonego 
odliczany na podstawie planu bieżącego cyklu 
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Aplikacje ITS  

 

Wsparcie zarządcy drogi w zarządzaniu infrastrukturą: 

 

 Informacja o pracy elementów systemu – np.. sterowników, kamer 
oraz generowanie alertów na urządzenia mobilne w przypadku awarii 

 
 

 Wizualizacja wszystkich 
elementów systemu ITS 
na portalu/w aplikacji 
mobilnej 
 

 Umożliwienie podglądu 
z kamer z poziomu 
aplikacji mobilnej 
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Aplikacja Meteo  

 

Pozyskiwanie informacji z zainstalowanych stacji meteo 

 

Przekazywanie informacji np. dla Centrum Zarządzania Kryzysowego i 
mieszkańców (komunikaty systemowe Push) min. w zakresie: 

 Aktualnych warunków drogowych 

 Prognozowanych anomaliach/załamaniach pogody 

 Zasad bezpieczeństwa (porady/informacje)  w trudnych  

     warunkach pogodowych np. burze, upały, wichury, ulewy 
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Inteligentna analiza obrazu  

Wykorzystanie istniejących kamer – ITS/CCTV 

Znaczące wsparcie operatorów systemu monitoringu w detekcji zdarzeń jak: 

 
• Alarmowanie o niedozwolonym kierunku poruszania się obiektu (wjazd pod prąd) 

• Alarmowanie o obiektach 
niedozwolonych w danym 
obszarze, np.: 
 samochód na chodniku, 

deptaku; 
 samochód w strefie 

ograniczonego ruchu; 
 samochód ciężarowy w 

miejscu niedozwolonym; 
 „szwędanie się” na 

parkingu 

 
• Alarmowanie o zatrzymaniu 

się / parkowaniu w 
niedozwolonym miejscu: 
 detekcja nieprawidłowo  i 

awaryjnie zaparkowanych 
pojazdów; 

 detekcja pojazdów 
zaparkowanych dłużej niż 
dozwolony czas (np. 30 
minut – dworzec, szpital); 
 

 •  Detekcja zajętości miejsc postojowych i aplikacja wskazująca drogę do wolnych miejsc 
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Alerty o pojazdach 

Wykorzystanie istniejących kamer ARCP (system rejestracji 
przejazdu na czerwonym świetle) 

 Alerty dla uprawnionych użytkowników (alarm dźwiękowy, w 
postaci tekstowej: SMS, Push) o pojazdach z ‚czarnej listy’ np. 
skradzionych czy poszukiwanych (np. ucieczka z miejsca 
wypadku) 

 Możliwość uchwycenia wizerunku kierowcy i określenia 
kierunku jazdy 

 Sprawdzona aplikacja (systemy ITS, monitoringu CCTV) z 
możliwością współpracy z oprogramowaniem zewnętrznym 
(np. typu Neurosoft, Bosch BVMS) 

 Kompletne informacje o alarmie (link do obrazu z kamery) 
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Finansowanie  

• Możliwość wnioskowania o dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych dla poszczególnych województw - perspektywa 2014-2020 

• Szeroki zakres aplikacji i systemów możliwych do sfinansowania – najczęściej w 
ramach działania 2.1 „E-usługi” 

 

 
 

• Przykładowe wdrożenie – Iława on-line w 
2015 r (wartość > 880 tys. zł) 

• Kompleksowa pomoc na każdym etapie: 

 diagnoza potrzeb Samorządu 

 określenie możliwości finansowania z 
wykorzystaniem funduszy unijnych 

 opracowanie wniosku o dofinansowanie 
wraz ze Studium Wykonalności projektu 

 

• Wdrożenie systemu obejmującego min: 

 centrum dowodzenia w siedzibie UM 

 aplikację DART dla Straży Miejskiej/CZK 

 

 

  

 

 
 

 

 
  portal „Bezpieczne Miasto” + aplikacja mobilna dla mieszkańców 

 system monitoringu wizyjnego 

 elektroniczny obieg dokumentów (poprzez partnera) 
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Podsumowanie  

Dlaczego my: 

 

• Wiedza z zakresu skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych na E-usługi 

• Merytoryczne wsparcie Samorządu na każdym etapie planowanej inwestycji/modernizacji 

• Przekrojowe doświadczenie - skalowalne aplikacje własne na bazie VIZAN - systemy min. 
dla: 

 Żeglugi (SWIBŻ - System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi)  

 Transportu lądowego (SOFIT – system obsługi floty i transportu) 

 Infrastruktury miejskiej (Sprint ITS – aplikacja nadrzędna dla systemów zarządzania ruchem w 
miastach) 

 Służb porządku publicznego (DART – straże miejskie, centra zarządzania kryzysowego) 

 Mieszkańców (min. aplikacja „Bezpieczne Miasto”) 

 

 

 

• Podejście „Sky is the limit” – kompetencje 
(wiedza, odpowiednie narzędzia) do 
wdrożenia dowolnego systemu niezbędnego w 
skutecznym zarządzaniu współczesnym 
miastem 

• Dostarczenie rozwiązania pod klienta – nie 
oferujemy produktów ‚z półki’, dopasowanie 
rozwiązań do specyficznych potrzeb 
Zamawiającego 

• Doświadczenie i wiarygodność – 28 lat na 
rynku, zasoby ludzkie i know-how 
umożliwiające szybkie i skuteczne wdrożenia 



Dziękujemy za uwagę 
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Robert d’Aystetten 

Dominik Weder 

Gdańsk, Budowlanych 64e, 
tel.: +48 58 340 77 00 
fax: +48 58 340 77 01 
gdansk@sprint.pl  
 
Bydgoszcz, Przemysłowa 15 
tel.: +48 52 365 01 01 
fax: +48 52 365 01 11 
bydgoszcz@sprint.pl  

Warszawa, Canaletta 4, 
tel.: +48 22 826 62 77 
fax: + 48 22 827 61 21 
warszawa@sprint.pl  

 
Szczecin, Heyki 27c, 
tel.: +48 91 485 50 00 
fax: +48 91 485 50 12 
szczecin@sprint.pl  

Olsztyn, Jagiellończyka 26, 
tel.: +48 89 522 11 00, 
fax: +48 89 522 11 25, 

olsztyn@sprint.pl   

Kraków, Kielecka 1, 
tel. +48 58 340 77 60, 
fax +48 12 410 52 07 
krakow@sprint.pl 
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