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Antykryzysowa Platforma Rozwiązań Technologicznych dla Samorządów 

 
Partner Technologiczny: Esri Polska Sp. z o.o. 

Rozwiązanie:  Platforma ArcGIS – efektywna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna 

I. O FIRMIE  

1. Nazwa firmy: Esri Polska Sp. z o.o. 
2. Adres firmy: Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa 
3. Adres strony internetowej:  https://www.esri.pl/ 
4. NIP: 5221022327  
5. Klasyfikacja działalności (kod PKD): Dystrybucja i usługi wdrożeniowe w zakresie informatyki  
6. Czy firma posiada dominujący udział kapitału krajowego?  

TAK                        NIE  
7. Czy firma jest zarejestrowana lub posiada udziałowców zarejestrowanych w raju podatkowym?  

TAK                        NIE  
8. Czy firma znajduje się w upadłości lub czy wobec niej toczy się postępowanie: o ogłoszenie 

upadłości, restrukturyzacyjne, sanacyjne?  
TAK                        NIE  

9. Wartość przychodów ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy w zł.: 
a. Do 1 mln zł 
b. Do 5 mln zł 
c. Do 50 mln zł 
d. Do 100 mln zł 
e. Większa  

10. Przybliżony stan zatrudnienia w firmie na dzień wypełniania formularza: 90 
 
II. O ROZWIĄZANIU  

1. Nazwa Rozwiązania: Platforma ArcGIS – efektywna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna 

2. Czy rozwiązanie technologiczne jest dostarczane w formie usługi: 

Dostęp do systemu 24/7 w Chmurze Esri bez angażowania własnej infrastruktury 

TAK                        NIE  

3. Cel rozwiązania: 

Umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego efektywnej komunikacji zewnętrznej z mieszkańcami oraz 

bezkontaktowej komunikacji wewnętrznej między pracownikami dzięki wykorzystaniu zintegrowanej Platformy 

ArcGIS. Osiągnięcie celu będzie możliwe poprzez uruchomienie następujących pakietów rozwiązań: 

 A. Internetowa usługa ArcGIS Online – sprawne tworzenie map, szybkie udostępnianie i wymiana informacji z 

odniesieniem przestrzennym pomiędzy pracownikami instytucji. Rozwiązanie oparte o intuicyjne narzędzia do 

analizy i wizualizacji danych - np. informacje o funkcjonowaniu urzędów, otwartych sklepach, targowiskach, 

lokalach gastronomicznych lub innych usługach czy też informacjach związanych z działaniami w związku ze 

zwalczaniem skutków COVID-19  

B. Witryna ArcGIS Hub - do tworzenia przejrzystej i intuicyjnej strony internetowej, na której można 

przedstawiać dane z odniesieniem przestrzennym, osadzać interaktywne mapy, publikować geoankiety i 

formularze, zamieszczać wszelkie ostrzeżenia i informacje oraz inne wiadomości w postaci wykresów, infografik 

czy filmów. 
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C. Desktopowa aplikacja ArcGIS Pro – zaawansowane narzędzie do przetwarzania danych przestrzennych  

D. Aplikacje terenowe – Collector for ArcGIS do zbierania danych w terenie, Survey123 do tworzenia formularzy, 

Workforce for ArcGIS do koordynowania prac ekip terenowych, QuickCapture do szybkiego zbierania danych z 

poruszającego się pojazdu, Dashboard – Panel operacyjny do dynamicznego raportowania danych. 

4. Korzyści rozwiązania z perspektywy samorządu: 

• Szybkość uruchomienia usług o wysokiej jakości.  
• Brak ponoszenia opłat za oprogramowanie przez 6 miesięcy.  
• Efektywna komunikacja z mieszkańcami.  
• Poprawa komunikacji wewnętrznej w urzędzie i instytucjach zależnych.  
• Zapewnienie ciągłości pracy jednostek podległych urzędowi.  
• Zwiększenie innowacyjności samorządu. 
• Czytelne mapy, wykresy, infografiki w przystępny sposób przedstawiające bieżącą sytuację  

5. Okres oferty specjalnej (min 6 miesięcy):  

6 miesięcy 

6. Czas uruchomienia:  

Dla większości usług: 2-3 dni 

7. Warunki udostępnienia rozwiązania: 

Zapewnienie dostępu do komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu dla pracowników 

korzystających z rozwiązania. 

8. Koszty uruchomienia rozwiązania dla samorządu: 

Koszty uruchomienia określane będą każdorazowo w indywidualnej ofercie, zależnej od:  

1) Potrzeby wsparcia konsultanta Esri Polska w uruchomieniu rozwiązania  

2) Dodatkowych usług świadczonych poza programem wsparcia. 

9. Koszty eksploatacji rozwiązania dla samorządu w ofercie specjalnej: 

Dostarczenie oprogramowania jest bezpłatne, natomiast dodatkowe usługi w zakresie konsultacji oraz szkoleń 

prowadzonych przez pracowników Esri Polska są wyceniane indywidualnie w zależności od potrzeb. 

Podstawowy pakiet konsultacji kosztuje 15 000 zł + VAT. 

10. Eksploatacja: 

Akceptacja formularza oraz dostarczenie darmowego oprogramowania. 

11. Oferta po okresie obowiązywania oferty specjalnej: 

Określane każdorazowo w indywidualnej ofercie. 

12. Referencje w administracji publicznej lub samorządowej: 

• Urząd Miasta Krakowa – „Obserwatorium MSIP Kraków”  

• Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – „Atlas Warmii i Mazur”  

• Śląskie Centrum Społeczeństwa Innowacyjnego - Platforma ORSIP 

13. Opis rozwiązania: 

 

KOMUNIKACJA WEWNETRZNA I ZEWNĘTRZNA PRZY UŻYCIU ROZWIĄZANIA ESRI 
POLSKA 

 
Esri Polska zapewnia dostęp do nowoczesnej Platformy ArcGIS umożliwiającej wewnętrzną komunikację 



  

Antykryzysowa Platforma Rozwiązań Technologicznych dla Samorządów  str. 3 

między pracownikami jednostek samorządu terytorialnego oraz zewnętrzną komunikację z mieszkańcami w 
efektywny i przejrzysty sposób. 
 

CO OFERUJE KOMUNIKACJA WEWNETRZNA I ZEWNĘTRZNA PRZY UŻYCIU 
ROZWIĄZANIA ESRI POLSKA?

• Platforma ArcGIS łączy w sobie rozwiązanie przeglądarkowe, desktopowe i mobilne. 

• Umożliwia sprawne tworzenie aplikacji mapowych, szybkie udostępnianie i wymianę informacji z 
odniesieniem przestrzennym pomiędzy pracownikami instytucji. 

• Zapewnia intuicyjne i proste w użyciu narzędzia do analizy i wizualizacji danych. 

• Umożliwia tworzenie przejrzystych i intuicyjnych stron internetowych za pomocą kreatora tworzenia 
witryny „przeciągnij – upuść”. 

• Umożliwia dostęp do zaawansowanych narzędzi do przetwarzania danych przestrzennych w aplikacji 
desktopowej. 

• Umożliwia pracę na urządzeniach mobilnych - zbieranie danych w terenie, tworzenie formularzy i 
geoankiet do komunikacji z mieszkańcami, koordynowanie pracy ekip terenowych bez konieczności 
bezpośredniego kontaktu - przydzielanie zadań poprzez aplikację. 

• Umożliwia tworzenie dynamicznych raportów wspierających procesy decyzyjne. 
 

Korzyści 
 

• Szybkość uruchomienia usług o wysokiej jakości.  

• Brak ponoszenia opłat za oprogramowanie przez pierwsze 6 miesięcy.  

• Efektywna komunikacja z mieszkańcami.  

• Poprawa komunikacji wewnętrznej w urzędzie. 

• Łatwość dzielenia się danymi w Instytucji. 

• Ułatwienie zrozumienia procesów zachodzących w mieście z wykorzystaniem danych przestrzennych. 

• Ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. 

• Zwiększenie innowacyjności samorządu. 
 

Jakie wymagania musi spełnić urząd? 
  

• Posiadać dostęp do komputera z dostępem do Internetu. 

• Wyznaczyć jedną osobę do kontaktu z Esri Polska. 

• Wziąć udział w webinarium szkoleniowym. 

 
 

PIERWSZE 6 MIESIĘCY NASTĘPNE 12 MIESIĘCY 

0 ZŁ 3600 zł netto/1 użytkownika 
Oferta ważna dla nielimitowanej liczby JST. 

 


