
CENTRUM INFORMACJI SAMORZĄDOWEJ (CIS) 
 
Dynamiczny rozwój i zwiększająca się,,5 w połowie lat dziewięćdziesiątych, dostępność nowego 
medium wymiany informacji jakim jest INTERNET spowodowały, że w 1995 roku Walne 
Zgromadzenie Stowarzyszenia WOKiSS mocą uchwały zobowiązało Zarząd do podjęcia działań dla 
udostępniania gminom wielkopolskim zasobów i usług sieciowych oraz stworzenie warunków do 
promowania dokonań samorządów za pomocą Internetu.  
Pod koniec 1995 roku opracowano projekt Centrum Informacji Samorządowej a następnie 
przystąpiono do jego realizacji. W roku 1997 Stowarzyszenie otrzymało koncesję na świadczenie 
usługi dostępu do sieci Internet na obszarze obecnych województw Wielkopolskiego i Lubuskiego. 
 
Z usług CIS można korzystać po podpisaniu umowy. W szczególności proponujemy: 

• promocję samorządów za pomocą Samorządowych Portali Informacyjnych ,  
• założenie i udostępnianie stron INTERNET`owych oraz ich sukcesywną aktualizację  (usługa 

"GMINA/POWIAT" lub "SERWER WIRTUALNY"),  
• założenie kont poczty elektronicznej (w tym e-mail i kont dla potrzeb sprawozdawczości RIO / 

ZUS),  
• udostępnianie usług sieciowych (transfer plików, zdalny dostęp do zasobów, udział w listach 

dyskusyjnych, itp.),  
• użytkowanie autorskich rozwiązań do kreowania polityki informacyjnej samorządów (SPI, BIP, 

BOM, GCI,..) 
• wspieranie działań na rzecz budowy e-administracji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
• udostępnianie informacji o ekspertyzach prawnych przygotowywanych przez prawników 

WOKiSS,  
• szkolenie pracowników w zakresie korzystania z sieci INTERNET,  
• pomoc w doborze i konfigurowaniu sprzętu i oprogramowania oraz bieżące doradztwo, 

 

W 1996 roku WOKiSS wystąpił z wnioskiem grantowym do 
amerykańskiego programu Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego 
(LGPP) pt. "SAMORZĄDOWY SERWIS INTERNETOWY O 
PRZEDSIĘWZIĘCIACH NOWATORSKICH W GMINACH". Projekt zyskał 
uznanie komisji kwalifikacyjnej - pozwoliło to na pozyskanie środków, dzięki 
którym na serwerze CIS utworzono bazę nowatorskich pomysłów 
zastosowanych w gminach dla rozwiązywania lokalnych problemów. 

Samorządom oraz innym podmiotom proponujemy serwery wirtualne umożliwiające indywidualne 
podejście do prezentacji ich dokonań, a przygotowany cykl szkoleń zapewnia właściwy poziom 
przygotowania użytkowników zasobów sieciowych.  
Oferujemy także rozwiązania programowe do tworzenia i utrzymywania Samorz ądowych Portali 
Informacyjnych  zapewniających kreowanie polityki informacyjnej samorządów a także udostępnianie 
informacji publicznej w elektronicznym publikatorze, jakim jest Biuletyn Informacji Publicznej  oraz 
poprawę relacji mieszkaniec - urząd za pomocą Biura Obsługi Mieszka ńca.  
Wygodnym narzędziem do realizacji działań nakierowanych na aktywne formy zwalczania bezrobocia 
oraz wsparcia lokalnego rynku pracy jest moduł obsługujący Gminne Centra Informacji . 
Rozwiązania te są  sukcesywnie rozwijane dla zapewnienia zgodności ze zmieniającym się stanem 
prawnym a także dla podniesienia atrakcyjności prezentacji. Są wykorzystywane przez blisko 100 
podmiotów samorządowych. Zainteresowanym proponujemy moduły dodatkowe. Ważne jest także 
bieżące doradztwo i opieka informatyków dla eliminowania  ewentualnych problemów. 
Naszym zamierzeniem jest doprowadzenie do coraz powszechniejszego korzystania z poczty 
elektronicznej przez samorządy Wielkopolski. Dla usprawnienia wymiany informacji między WOKiSS i 
członkami Stowarzyszenia, a także dla obniżenia kosztów korespondencji założono konta pocztowe 
funkcjonujące na specjalnym serwerze pocztowym o adresie:  
    <podmiot samorządowy>@info.wokiss.pl 
Ważnym zadaniem stojącym przed administracja publiczną, także samorządową jest przygotowanie 
się do powszechnego stosowania podpisu elektronicznego i obsługi dokumentów elektronicznych. 
Nasze działania są nakierowane na pomoc samorządom w tym procesie. Dla upowszechnienia tej 
problematyki ze środków programu CIS zakupiono certyfikaty dla wszystkich członków 
Stowarzyszenia WOKiSS. 



Szkołom oraz placówkom kultury proponuje się preferencyjne warunki zakładania kont poczty 
elektronicznej. Niektóre powiaty zakupują pakiety kont poczty elektronicznej dla ich placówek 
oświatowych oraz jednostek organizacyjnych.  
W działaniach CIS promuje się ideę budowy społeczeństwa informacyjnego by samorządy mogły 
odegrać istotną rolę w tym procesie. Jednym z istotnych przedsięwzięć było zorganizowanie 
zagranicznych staży dla sekretarzy gmin i powiatów a także dla informatyków samorządowych pn. 
"Rola i zadania samorządów w budowie społeczeństwa informacyjnego na przykładzie doświadczeń 
francuskich" podczas których uczestnicy mogli przyjrzeć się rozwiązaniom samorządów bretońskich. 
Problematyka ta jest także poruszana na dedykowanych konferencjach i seminariach oraz 
spotkaniach Klubu Informatyka Samorządowego. 
W ramach CIS są kontynuowane działania zmierzające do usprawnienia funkcjonowania urzędu, w 
tym stworzenia warunków do załatwiania spraw przez obywateli z wykorzystaniem Internetu (e-
Government). 
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