SIP POWIATU CIESZYŃSKIEGO
– PODSUMOWANIE ZA 2015 rok
Z końcem roku 2015 minęło cztery i pół roku od zakończenia wdrożenia Systemu Informacji
Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego. W oparciu o zebrane dane wykonano analizę statystyk
wykorzystania systemu zarówno w jego części służbowej, jak i publicznej oraz ocenę zauważonych
trendów. Po szczegółowe informacje na temat projektu zapraszamy na strony:
http://www.sip.powiat.cieszyn.pl oraz http://www.projektyue.info/.
SIP Powiatu Cieszyńskiego zaprojektowany został przede wszystkim jako system wsparcia
wewnętrznego dla jednostek administracji publicznej na szczeblu powiatowym i gminnym. Jego
zasadnicza część ma charakter służbowy i tworzy tzw. "back-office" (dostępna jest tylko pracownikom
Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Gmin będących partnerami projektu). Poza częścią
wewnętrzną, w ramach projektu zbudowano także podstawowe elementy części zewnętrznej publicznej, z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu oraz inne zainteresowane podmioty:
turyści, przedsiębiorcy, instytucje, itd. Pod adresem http://www.sip.powiat.cieszyn.pl znaleźć można
trzy ogólnodostępne portale: interaktywny plan powiatu, portal inwestora i portal bezpieczeństwa
powiatu, a także serwis metadanych.
Już na początku swojego funkcjonowania SIP Powiatu Cieszyńskiego został nagrodzony za
wdrożone portale w ramach konkursu na najlepsze europejskie infrastruktury informacji przestrzennej
- EUROGI/eSDI-Net sub-national SDIs - Best Practices Awards 2011 (http://eurogi.org/projects/esdinet-eurogi-2/sdi-saf-eurogi/best-practice-awards-2011).
W części wewnętrznej (służbowej) SIP jest obecnie zarejestrowanych ponad 300
użytkowników, z czego: 102 użytkowników reprezentujących poszczególne komórki organizacyjne
Starostwa Powiatowego w Cieszynie, 199 użytkowników z jedenastu Gmin powiatu cieszyńskiego –
Partnerów projektu (Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień,
Ustroń, Wisła, Zebrzydowice) oraz 13 użytkowników Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
w Cieszynie. W roku 2015 ogólna liczba logowań w/w użytkowników do systemu wyniosła ponad 45
tys., przy czym: 12.468 przypada na pracowników starostwa, 32.169 na przedstawicieli Gmin oraz
1.240 na przedstawicieli PZDP. Liczba logowań do części służbowej systemu w stosunku do roku
2014 wzrosła ogółem o ok. 8%.

1

Dla części zewnętrznej (publicznej) monitorowane są takie parametry jak: ilość unikalnych
odwiedzin planu (dotyczy wszystkich trzech wdrożonych geoportali sumarycznie: interaktywnego
planu powiatu, portalu inwestora i portalu bezpieczeństwa) oraz ilość wygenerowanych obrazów
mapy. W roku 2015 powyższe parametry uzyskały następujące wartości sumaryczne: 17.163
unikalnych odwiedzin planu oraz 339.581 wygenerowane obrazy mapy (średnie miesięczne to
odpowiednio: 1.430 oraz 28.298). W porównaniu do roku 2014 zaobserwowano wzrost tych wartości.

Pragniemy gorąco zachęcić do dalszego korzystania z geoportali SIP Powiatu Cieszyńskiego.
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Cieszynie
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