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W Warszawie wdrażamy kolejne rozwiązania, które systematycznie 
przybliżają nas do realizacji idei smart city w praktyce. Podkreślam 
jednak, że nie chcemy mówić, że stolica już jest smart city.

Podchodzimy do tego obszaru procesowo, przykładając szczególną wagę 
do przemian w cyfrowej warstwie miasta – kluczowego czynnika rozwo-
ju miejskiej inteligencji. Chcemy, by Warszawa stała się miastem cyfrowej 
transformacji. Dzięki temu zyskamy przewagę konkurencyjną i będziemy 
mogli efektywnej adaptować inteligentne rozwiązania. Obecnie pracuje-
my nad spisaniem „Polityki cyfrowej transformacji Warszawy”. To będzie 
dokument kierunkowy. Określi wartości i zasady cyfrowego rozwoju, ustali 
akcenty i wytyczne dla szczegółowych programów i projektów. Do ujętych 
w nim głównych kierunków będą należeć: szeroka oferta wysokiej jakości 
e-usług, współdzielenie i otwartość danych, zarządzanie oparte na danych, 
włączenie cyfrowe mieszkańców. 
Jednocześnie realizujemy złożone projekty cyfrowe, zgodne z kierunkami 
przyszłej polityki. Trwają prace nad miejskim portalem e-usług. Jesienią 
br. warszawiacy będą mogli korzystać z pierwszej puli dwudziestu e-usług, 
w tym podatkowych i odpadowych, dostępnych za pośrednictwem platfor-
my Moje 19115. Pracujemy nad nową wersją portalu otwartych danych, któ-
ry pozwoli poszerzyć grupę korzystających z tych zasobów. Dziś są to głów-
nie programiści, a w niedalekiej przyszłości każdy znajdzie na warszawskim 
portalu danych coś ciekawego dla siebie, w przystępnej formie wizualizacji 
i narzędzi. Jednocześnie miejskie dane są w coraz większym stopniu szcze-
gółowo analizowane przez urzędników. Zyskujemy informacje, dzięki któ-
rym możemy podejmować lepsze decyzje. Analizy danych są wspierane 
w mieście przez oprogramowanie typu Business Intelligence. Tej klasy na-
rzędzia wykorzystujemy obecnie w dwóch obszarach: w pionie finansowym 
oraz w Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115.
Pamiętajmy, że dotykamy kwestii bezpieczeństwa i prywatności mieszkań-
ców. Gromadzimy i przetwarzamy coraz więcej informacji, w tym danych 
wrażliwych. Wyzwaniem jest ich przechowywanie, analiza oraz udostępnia-
nie w możliwie przystępny, ale i bezpieczny sposób. Starając się jak najlepiej 
odpowiedzieć na potencjalne ryzyko, opracowaliśmy strukturę zarządzania 
obszarem IT. Niemal dwa lata temu podzieliliśmy miejską informatykę na dwie 
odrębne komórki: Miejskie Centrum Sieci i Danych koncentruje się na zagad-
nieniach infrastrukturalnych, w tym bezpieczeństwie sieci i danych, a Biuro 
Cyfryzacji Miasta zajmuje się wdrażaniem i utrzymywaniem systemów i apli-
kacji oraz realizacją innowacyjnych projektów cyfrowych.
Działamy, by Warszawa stawała się coraz bardziej inteligentna. Właśnie dla-
tego realizujemy koncepcję miasta jako otwartej platformy, która będzie in-
tegrowała całą warstwę cyfrową stolicy, zapewniając synergię poszczegól-
nych rozwiązań. Firmy, start-upy czy indywidualni innowatorzy będą mogli 
korzystać z udostępnianych przez miasto gotowych rozwiązań, takich jak 
system autoryzacji użytkowników czy system płatności. Liczymy, że dzięki 
temu podnoszące jakość życia mieszkańców Warszawy innowacyjne roz-
wiązania będą powstawać szybciej i będzie ich więcej. To jest – wg nas – 
sens tworzenia inteligentnego miasta.
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