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W ramach opracowania informacji „Ocena stanu i określenie potrzeb cyfryzacji 

jednostek powiatowych” wzięto pod uwagę następujące kwestie: 

- programy dotyczące cyfryzacji realizowane w powiecie, 

- użytkowane w jednostkach dziedzinowe programy komputerowe z podziałem na programy 

użytkowane lokalnie oraz te w chmurze, 

- w przypadku szkół ilość pracowni komputerowych wraz z ilością komputerów, laptopów, 

tabletów, 

-  ilość i nazwę e-usług dla firm i osób fizycznych, 

- informację o posiadanych skrzynkach podawczych wraz z ich adresami, 

- ilość wykorzystywanych podpisów elektronicznych, 

- informację o posiadanych stronach internetowych oraz BIP-ach z podaniem adresów oraz 

aplikacjach mobilnych, 

- posiadane łącza internetowe, typ łącza, prędkość, 

- potrzeby w zakresie cyfryzacji. 

 

Programy realizowane w ramach środków zewnętrznych: 

 

„E-usługi dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego” 

Projekt realizowany w kresie od 1 kwietnia 2014r do 30 września 2015r. w ramach programu 

operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu był Powiat Wągrowiecki we współpracy  

z 5 partnerami: Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec, Miasto i Gmina Gołańcz, Gmina 

Mieścisko, Gmina Wapno.  

Głównym celem projektu było podwyższenie standardu świadczenia e-usług oraz podniesienie 

poziomu elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą platformy epuap. 

Zrealizowano 5 celów szczegółowych: 

- podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych 

usług publicznych  

- podniesienie wiedzy i umiejętności 266 pracowników samorządowych w zakresie stosowania 

nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych 

- wzrost wymiany korespondencji  

- wzrost liczby elektronicznych usług publicznych za pomocą platformy epuap lub platformy 

regionalnej kompatybilnej z epuap, 

- uruchomienie punktów potwierdzania profilu zaufanego, systemu elektronicznego 

zarządzania dokumentami z funkcjonalnością wymiany korespondencji z platformą epuap. 
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Wartość projektu- wyniosła 1 702 256,19 zł z czego dofinansowanie z UE -- 1 446 917,76 zł. 

„E-urzędy w powiecie wągrowieckim i gnieźnieńskim” 

Projekt realizowany był od 01.09.2016 r. do 31.12.2017 r. wspólnie przez następujące 

instytucje: MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący, Gminę Damasławek, Gminę 

Gołańcz, Gminę Mieścisko, Powiat Wągrowiecki, Gminę Wapno, Gminę Miejską Wągrowiec, 

Gminę Kiszkowo, Gminę Mieleszyn i Centrum Wspierania Administracji Pro Publico. 

Wartość projektu wynosił:  1 561 720,84 zł, a dofinansowanie projektu z UE: 1 316 218,32 zł. 

Celem projektu była poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług 

administracyjnych w urzędach w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania 

nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych 

rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji kadr. 

Zrealizowano następujące zadania: 

1) wdrożono rozwiązania dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej w 7 JST 

2) wdrożono rozwiązania dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji  

o lokalach użytkowych i nieruchomościach w 8 JST  

3) wdrożono rozwiązania zarządcze dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w 8 JST 

4) wdrożono rozwiązania dla potrzeb skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy oraz 

elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości poprzez zakup programów 

dziedzinowych w 1 JST 

5) przeszkolono 42 pracowników samorządowych z 7 JST w obszarze podatków i opłat 

6) przeszkolono 28 pracowników samorządowych z 8 JST w obszarze nieruchomości 

7) przeszkolono 154 pracowników samorządowych z 8 JST w innych obszarach dla poprawy 

efektywności świadczenia usług administracyjnych. 

Projekt wdrożył następujące działania: 

1) usprawnienie pracy urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców, 

2) usprawnienie pracy urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami, 

3) zintegrowanie i zmodernizowanie obiegu dokumentów (ESOD) i systemów dziedzinowych 

do podatków i opłat (SD) dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacja 

rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia sprawy. 
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„Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko 

– Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” 

Projekt partnerski realizowany od 01.07.2016r. do 31.12.2020r.. Wartość projektu wyniosła 

7.078.748,88 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 5.607.462,06 PLN 

Celem projektu było zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK w zakresie 

zasobów geodezyjno-kartograficznych w Powiecie Wągrowieckim, Powiecie Pilskim, 

Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim i Powiecie Złotowskim.  

Główne założenia projektu: 

- dostosowanie systemów teleinformatycznych funkcjonujących w wydz. geodezyjnych do 

obowiązujących aktualnych wymogów prawnych, 

- poprawa warunków realizacji zadań związanych z planowaniem przestrzennym  

i zarządzaniem informacją przestrzenną, 

- poprawa warunków pracy pracowników wydz. geodezyjnych wykonujących zadania 

ustawowe (w tym udostępnianie informacji publicznej), dzięki modernizacji, aktualizacji  

i cyfryzacji zasobów geodezyjno-kartograficznych, 

- poprawa komunikacji z instytucjami administracji publicznej, poprzez zastosowanie TIK – 

udostępnienie nowych i poprawę jakości istniejących e-usług publicznych dla obywateli  

i przedsiębiorców. 

- zwiększenie dostępności do informacji publicznej z zakresu państwowych zasobów 

kartograficznych i geodezyjnych. 

Zadania zrealizowane w projekcie: 

- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego, 

- skanowanie zasobów geodezyjnych, 

- dostawy baz GESUT, 

- konwersja bazy EGiB, 

- dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług, 

- szkolenia pracowników. 

 

„Doposażenie szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego realizujących kształcenie zawodowe  

w sprzęt do nauki zdalnej z powodu epidemii Covid-19”  

Realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 - Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb 

nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 – Tryb nadzwyczajny współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem był Powiat Wągrowiecki, 
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realizowany w okresie 16.11.2020 r. – 31.12.2020 r. Całkowita wartość projektu: 450.000,00 

zł, kwota dofinansowania: 382.500,00 zł. 

Projekt dotyczył zakupu 90 sztuk komputerów (laptopów z oprogramowaniem) dla uczniów  

i nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w systemie zdalnym  

w związku z epidemią COVID-19 w czterech szkołach na terenie powiatu wągrowieckiego  

tj. Technikum im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu i Branżowa Szkoła I Stopnia  

im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu przy ZS nr 2 w Wągrowcu - 40 sztuk laptopów  

z oprogramowaniem, Technikum nr 2 przy ZS nr 2 w Wągrowcu- 25 sztuk laptopów  

z oprogramowaniem, Technikum przy ZS w Gołańczy. Po zakończeniu nauki zdalnej, 

zakupiony sprzęt komputerowy trafi do szkół jako wyposażenie. 

 

„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich 

podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej 

dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami 

leczniczymi samorządu województwa”. 

Projekt samorządu województwa wielkopolskiego realizowany z samorządami powiatowymi 

oraz szpitalami powiatowymi. W wyniku realizacji Projektu utworzony zostanie system za 

pomocą którego udostępnione zostaną Pacjentom dwie usługi: e-Rejestracji i e-Dokumentacji. 

Funkcjonalność usługi e-Dokumentacja zapewni Pacjentowi, który złoży wniosek, dostęp do 

własnych elektronicznych dokumentów medycznych. Ponadto, możliwe będzie również 

udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) na poziomie samych 

podmiotów leczniczych, które zostaną podłączone do systemu. 

Za pośrednictwem usługi e-Rejestracja Pacjent będzie miał w szczególności możliwość 

rejestracji on-line do świadczeń opieki zdrowotnej, monitorowania statusu na liście 

oczekujących, możliwość elektronicznej rezygnacji z wizyty oraz będzie powiadamiany  

o terminie wizyty. 

W Projekcie biorą udział Partnerzy tj. 34 podmioty oraz Uczestnicy tj. 19 podmiotów, którzy 

zostaną wyposażeni w infrastrukturę informatyczną służącą wytwarzaniu i przetwarzaniu EDM 

na poziomie danego podmiotu leczniczego. 

Przewidziana do zakupu infrastruktura dla każdego Partnera/Uczestnika zostanie dostosowana 

indywidualnie do jego potrzeb. Planowany jest zakup m. in. komputerów, serwerów, macierzy, 

drukarek, skanerów. Przewiduje się, że każdy podmiot otrzyma pakiety oprogramowań 

pozwalających na podłączenie go do systemu. W ramach drugiej kategorii zakupiona zostanie 

infrastruktura sprzętowa i programowa Procesora, który umożliwi gromadzenie, przetwarzanie 
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i wymianę EDM pomiędzy podmiotami leczniczymi biorącymi udział w Projekcie, jak  

i umożliwi pobieranie EDM przez Pacjenta. 

Budowana Platforma Regionalna (PR) służąca bezpośrednio Pacjentom (obecnie nie istnieje) 

zapewni koordynowany regionalny system wymiany, udostępniania EDM i danych na terenie 

wielkopolski oraz współpracę z innymi PR, Platformami P oraz rejestrami centralnymi  

w zakresie EDM. 

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działania 2.1. 

„Rozwój elektronicznych usług publicznych”. 

Wkład własny Powiatu Wągrowieckiego: 404 340,52 zł 

 

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego”. 

W ramach projektu powiat otrzymał grant w wysokości 100 tysięcy złotych, na zakup laptopów 

dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. 

Zakupiono 40 nowych laptopów wraz ze zestawem słuchawkowym dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i placówek wychowawczych dla których Powiat Wągrowiecki jest 

organem prowadzącym. Po zakończeniu okresu zdalnego nauczania sprzęt komputerowy 

będzie wykorzystywany przez ww. podmioty do prowadzenia zajęć edukacyjnych.  

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Termin realizacji: 03.06.2020 – 03.12.2020 

 

„Nieodpłatna pomocy prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie” 

Ze środków przeznaczonych na realizację zadania z zakresu administracji rządowej 

zakupiono łącznie:  

- 4 laptopy firmy Dell - do obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego (punkty w Skokach, Gołańczy, PCPR w Wągrowcu, Wydział 

Spraw Obywatelskich i Zdrowia) 

- 7 laserowych urządzeń wielofunkcyjnych HP - do obsługi punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Skoki, Gołańcz, Gmina Wągrowiec, 

Wapno, Mieścisko, Damasławek, PCPR Wągrowiec) 
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- 1 laserowe urządzenie wielofunkcyjne Brother - do obsługi punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Wydział Spraw Obywatelskich  

i Zdrowia)  

 

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 

Programy dziedzinowe System finansowo – księgowy FKB+, Środki trwałe 2 

ŚWISTAK, System Symfonia ŚRODKI TRWAŁE, 

Informatyczny System Zarządzania Budżetami 

Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@, Proton, 

System planowania, prognozowania i realizacji budżetu 

PLAN B, System Windykacji Opłat i Podatków WIP+, 

WPF Asystent, Rejestr Zaangażowania Środków 

Budżetowych JST, Centralny System Zarządzania 

Budżetem CESARZ, GEO-INFO Mapa, GEO-INFO 

Ośrodek, i.Mienie, Geo – Info, LP-Portal - System 

informacji przestrzennej o drogach powiatowych 

powiatu wągrowieckiego, Witkac.pl, Reja 24 

(rejestracja jachtów), Ceidg (zezwolenia w zakresie 

gospodarowania odpadami, EKOportal (Informacje  

o środowisku, SI2PEM (System Informacyjny  

o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie 

ElektroMagnetyczne), POP (sprawozdawczość z 

realizacji wojewódzkiego programu ochrony powietrza), 

RODO protektor, platforma zakupowa Open Nexus, 

CEPiK; KIEROWCA I POJAZD, ATMOSFERA – 

potwierdzenia danych zwartych w ewidencji kierowców 

PORTAL STAROSTY – obsługa ośrodków szkolenia 

kierowców i instruktorów nauki jazdy, ETA – program 

do zamawiania tablic, FORIS i KREPDT – programy do 

obsługi zezwoleń transportowych. 

E-usługi i.Projektant, Delta, i.Wniosek 

dla firm: iKERG, i.Projektant, i.Narady, Delta, 

i.Wniosek, i.EGiB, i.Komornik, i.Rzeczoznawca, 

i.Zasób 

Podpisy elektroniczne (sztuki) 25 

Strona internetowa www.wagrowiec.pl, bip.wagrowiec.pl 

Łącze internetowe Internet Starostwo: światłowód, 100/100 Mb/s, 

Wydział Komunikacji CEPiK: światłowód 2Mb/s, 

Intranet: połączenie światłowodowe z Wydziałem 

Komunikacji. 

Potrzeby Zakup serwerów na potrzeby obsługi Active Directory; 

cyfryzacja materiałów kartograficznych – map glebowo-

rolniczych i klasyfikacyjnych; zakup serwera do obsługi 

systemów finansowo – księgowych; sporządzenie mapy 

zasadniczej dla powiatu w wersji wektorowej; bieżąca 

wymiana sprzętu IT. 

http://www.wagrowiec.pl/
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Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu 

Programy dziedzinowe Program do obsługi czytelników SOWA – w chmurze 

Program VULCAN finanse – w chmurze 

E-usługi SOWA zamawianie książek zdalnie 

Podpisy elektroniczne (sztuki) 2 

Strona internetowa www.pbp.wagrowiec.pl 

Łącze internetowe Radiowe, prędkość 50/50 Mb/s 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu 

Programy dziedzinowe Vulcan Kadry i Płace - chmurze  

Platforma Vulcan –arkusz organizacyjny - w chmurze 

MyDevil- poczta służbowa – w chmurze 

"Cesarz" (do sprawozdań budżetowych)  -w chmurze 

rVAT - centralny rejestr VAT dla JST   - w chmurze 

Program ewidencyjno – statystyczny Poradnia P-P – 

lokalnie, Finansowo - księgowy "Fleks" – lokalnie 

"Planowanie i realizacja budżetu" - lokalnie 

E-usługi Brak 

Podpisy elektroniczne (sztuki) 1  

Strona internetowa Brak 

Łącze internetowe Radiowe, prędkość 20 Mbit/1Mbit 

Skrzynka podawcza /PPP_Wagrowiec/domyslna 

/PPP_Wagrowiec/SkrytkaESP 

Potrzeby Strona internetowa, elektroniczne zapisywanie się na 

wizyty, wysyłanie informacji przypominających o 

wizytach. 

 

Powiatowy Urząd Pracy 

Programy dziedzinowe System SYRIUSZ (lokalny), System PULS (lokalny), 

Program ZASILKI (lokalny), Program płatnika 

(lokalny), System SEPI (SaaS), IPKOBIZNES (WWW) 

E-usługi Rejestracja/wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub 

poszukującej pracy; zgłoszenie oferty pracy, stażu i 

praktyk; Rynek Pracy - pomoc dla Ukrainy; 

zatrudnianie cudzoziemców; wnioski dotyczące 

rejestrów KRAZ, WPZ, RIS, RPA EURES; wnioski o 

usługi i świadczenia z urzędu. 

Podpisy elektroniczne (sztuki) 12 

Strona internetowa wagrowiec.praca.gov.pl 

https://pupwagrowiec.bip.gov.pl/ 

Łącze internetowe Łącze dedykowane WAN MRiPS  2/2 Mb/s 

Łącze internetowe Orange XDLS 50/10 Mb/s 

Skrzynka podawcza /pupwagrowiec/SkrytkaESP 

Potrzeby Modernizacja sieci, zmiana dostawcy IPS i przejście na 

światłowód, zmiana serwerów wirtualizacja. 

 

http://www.pbp.wagrowiec.pl/
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Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze 

Programy dziedzinowe Program finansowo-księgowy FK ARISCO, Program 

R2 PŁATNIK, Program PŁATNIK, Program KADRY 

Program DOM, Program SPIŻARNIA 3.2, 

PLANOWANIE I REALIZACJA BUDŻETU JST,  

CESARZ, BUDŻET JB PLUS, PROSTE FAKTURY 

Platforma e-Zamówienia, System BDO, Portal 

sprawozdawczy GUS, Centralna Aplikacja Statystyczna 

(CAS), Ekopłatnik, Biuletyn Zamówień Publicznych 

Poczta Polska – eNADAWCA, ipkobiznes.pl 

E-usługi Brak 

Podpisy elektroniczne (sztuki) 3 

Strona internetowa dps-srebrnagora.pl 

Łącze internetowe Sieć radiowa WIFI LIGHT+, prędkość: 100 Mb/s 

Skrzynka podawcza DPS_SrebrnaGora 

Potrzeby Internet światłowodowy, modernizacja instalacji 

radiowo-telewizyjnej. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu 

Programy dziedzinowe Centralna Administracja Statystyczna,  System Obsługi 

Wsparcia PFRON, Zoom, Platforma GUS, Cesarz 

(Doskomp) -w chmurze, Wspieranie rodziny i piecza 

zastępcza, Opieka (MOW, MOS), Rewizor GT, 

Gratyfikant GT  (Insert księgowość, kadry i płacy), 

Witkac, Planowanie i Realizacja budżetu JST, Płatnik 

ZUS - lokalnie 

E-usługi Brak 

Podpisy elektroniczne (sztuki) 3 

Strona internetowa https://www.pcprwagrowiec.pl  

Łącze internetowe światłowód 1GB/s 200mb/s 

Potrzeby Elektroniczny obieg dokumentów 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu 

Programy dziedzinowe ESKULAP (program do obsługi i rozliczania świadczeń 

medycznych), IMPULS (program finansowo-kadrowo-

płacowy), LibreOffice (program biurowy), MSOffice 

2002 (program biurowy), ESET (program ntywirusowy) 

TotalCommander (menager plików) 

E-usługi Brak 

Podpisy elektroniczne (sztuki) 4 

Strona internetowa www.szpitalwagrowiec.pl 

Łącze internetowe 1 łącze światłowodowe synchroniczne 100/100 MB/s, 

1 łącze DSL 1MB/s , 2 łącze GSM do 100MB/s 

Skrzynka podawcza ZOZ_Wagrowiec/SkrytkaESP 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi50oP5_tb3AhXKs4sKHZ3NBJIQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pcprwagrowiec.pl%2F&usg=AOvVaw3dfED0giEbuLoXjewdvsGn
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Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu 

Programy dziedzinowe lp-portal.pl -  Ewidencja Dróg w Internecie – w 

chmurze, Roadman  - Ewidencja dróg i obiektów 

mostowych – lokalnie, Wapro WF Gang, Probit, Cesarz. 

E-usługi Brak 

Podpisy elektroniczne (sztuki) 3 

Strona internetowa www.pzdwagrowiec.pl (jednocześnie strona BIP) 

Łącze internetowe Łącze światłowodowe, 100/100 Mbps 

Skrzynka podawcza pzdwagrowiec/Skrytka-ESP 

 

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu 

Programy dziedzinowe VULCAN – zarządzanie oświatą,    Cesarz – 

sprawozdawczość – w chmurze, Kontrola zarządcza,  

Corel Draw, Corel Draw-grafika, LIBRUS-plan lekcji, 

Budżet JST, Antywirus ESET, Autodesk, Logo Soft 

Comfort 7.1, Gastro Szef, Gastro Poz, Insert, TIA 

Portal,  Planowanie i zarządzanie budżetem – lokalnie 

Pracownie komputerowe Szkoła posiada 5 pracowni komputerowych oraz 50 szt. 

Tabletów, 10 szt. Tabletów graficznych, 119 szt. 

Laptopów, 201 komputerów.  

E-usługi Brak 

Podpisy elektroniczne (sztuki) 3 

Strona internetowa giganci.pl 

Łącze internetowe Światłowód o prędkościach 500/500, OSE 300/300 

Skrzynka podawcza zsp1wagrowiec/skrytka ESP 

Potrzeby 2 pracownie komputerowe po 15 stanowisk 

uczniowskich i  1 szt. nauczycielski, komputery 

stacjonarne wraz z monitorami FULL HD wraz z 

oprogramowaniem: Adobe ILLUSTRATOR, Adobe 

PHOTOSHOP, Adobe INDESIGN, Adobe  PREMIERE 

oraz WINDOWS i pakiet OFFICE” oraz drukarka, 

skaner 

 

Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu 

Programy dziedzinowe VULCAN Mol Net+, Classroom, System e-PFRON 2, 

ePUAP, System Informacji Oświatowej, Elektroniczny 

Nadawca, PZU – System eRU, VULCAN Nabór szkoły 

ponadpodstawowe, VULCAN Złoty Pakiet Optivum 

(Płace, Finanse, Kadry, Środki trwałe, Sekretariat, e-

Dziennik), VULCAN Arkusz, VULCAN Plan lekcji, 

Aplikacja IPPK, iPKO BIZNES, Centralny Rejestr VAT 

Doskomp, Cesarz Doskomp, ZUS PUE, GUS – w 

chmurze, Eset Internet Security, MS Office 2007,  MS  

Office 2016, VULCAN Inwentarz Optivum, PŁATNIK 

planowanie i realizacja budżetu – DOSKOMP – 

lokalnie 

http://www.pzdwagrowiec.pl/
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Pracownie komputerowe Cztery pracownie komputerowe: 

1. 13 komputerów;  2014 r., 

2. 15 komputerów;  2020 r. 

3. 20 komputerów; 2020 r. 

4. 31 laptopów; 2014 r. (mobilna) 

Biblioteka szkolna: 2 laptopy, 1 komputer stacjonarny 

E-usługi Brak 

Podpisy elektroniczne (sztuki) 3 

Strona internetowa 
www.zsp2wagrowiec.pl 

Łącze internetowe światłowód 500/500 

Skrzynka podawcza /ZSP2_Wagrowiec/Skrytka ESP 

Potrzeby Projektory: 5 szt. X 2 500 zł/szt., laptopy z 

oprogramowaniem do wyposażenia klas: 10 szt. X 3 000 

zł/szt., pracownia komputerowa z serwerami:  

15 szt. X 6 000 zł/szt., urządzenie wielofunkcyjne do 

drukowania: 1 szt. X 15 000 zł/szt., zestaw edukacyjny 

LEGO SPIKE: 4 szt. X 1 700 zł/szt.,Program MS Office 

Edu 2019: 20 licencji x 270 zł/szt., Czytniki kodów 

kreskowych kompatybilne z VULCAN MolNet+:  2 

szt., drukarka laserowa do drukowania kodów 

kreskowych i dokumentacji związanej z działalnością 

biblioteki szkolnej: 1 szt., komputery stacjonarne z 

oprogramowaniem  –administracja placówki: 

2 szt. X 4 000 zł/szt., drukarka laserowa kolorowa: 1 

szt. X 3 500 zł/szt. 

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu 

Programy dziedzinowe Program finansowo-księgowy "Fleks" (instalacja 

lokalna), "Cesarz" (do sprawozdań budżetowych) 

(chmura), rVAT - centralny rejestr VAT dla JST 

(chmura), "Planowanie i realizacja budzetu" -(instalacja 

lokalna), Vulcan - kadry i płace oraz arkusz 

organizacyjny (chmura), Płatnik - dostęp do programu 

ZUS (lokalne/ chmura), SIO - dostęp do programu 

(chmura), Librus Synergia - dziennik elektroniczny 

(chmura), e-sekretariat (chmura), Portal Oświatowy 

(chmura) 

Pracownie komputerowe 2, ilość komputerów 2x16 stanowisk uczniowskich oraz 

2 nauczycielskie, laptopy 28, tablety 25 

E-usługi Brak 

Podpisy elektroniczne (sztuki) 3 

Strona internetowa www.liceum.1lowagrowiec.eu 

Łącze internetowe Światłowód symetryczne o przepływności 100 Mb/s 

oraz 500 Mb/s. 

Skrzynka podawcza ILO_WĄGROWIEC 

http://www.zsp2wagrowiec.pl/
http://www.liceum.1lowagrowiec.eu/
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Potrzeby Zakup monitorów interaktywnych do sal lekcyjnych, 

wymiana części wysłużonych laptopów w salach 

lekcyjnych, mobilna pracownia tabletowa 

 

Zespół Szkół w Gołańczy 

Programy dziedzinowe Vulcan: e-dziennik; finanse; kadry; płace; magazyn; 

inwentarz, CESARZ – w chmurze płatnik-ZUS, MOL-

biblioteka, Planowanie i Realizacja Budżetu – lokalnie 

Pracownie komputerowe 1 pracownia-20 szt. Laptopów 

E-usługi Brak 

Podpisy elektroniczne (sztuki) 3 

Strona internetowa 
zspgolancz.szkolnastrona.pl, 

zspgolancz.szkolnastrona.pl/bip 

Łącze internetowe • 2 linie internetowe Neostrada każda 40 Mb 

• OSE internet 100/100 Mb 

Skrzynka podawcza ZSP_Golancz 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy  

Programy dziedzinowe Vulcan Płace, Vulcan Kadry, Vulcan Finanse, Vulcan 

Uonet e-dziennik, Vulcan Arkusz Organizacyjny - w 

chmurze Vulcan Finanse, Vulcan Inwentarz, Program 

Płatnik, oraz aplikacje  E-pfron,  ippk. – lokalnie 

Pracownie komputerowe 1 pracownia komputerowa z 16 stanowiskami 

komputerowymi. Ogólnie na wyposażeniu jednostki są 

33 komputery, 21 laptopów, 51 tabletów 

E-usługi Brak 

Podpisy elektroniczne (sztuki) 3 

Strona internetowa 
http://mosgolancz.edupage.org 

https://mosgolancz.bip.gov.pl 

Łącze internetowe Światłowód o prędkości 100Mb/100Mb 

Skrzynka podawcza /MOS_GOLANCZ/SkrytkaESP       

Potrzeby Zwiększenie kompetencji cyfrowych pracowników oraz 

częstsza wymiana sprzętu komputerowego 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu 

Programy dziedzinowe Cesarz – sprawozdawczy, R-Vat – rozliczenia VAT, 

Vulcan finanse, Vulcan kadry i płace, Płatnik, Vulcan – 

w chmurze, Planowanie i realizacja budżetu, Office – 

lokalnie 

http://mosgolancz.edupage.org/
https://mosgolancz.bip.gov.pl/
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Pracownie komputerowe Jedna pracownia komputerowa – 9 komputerów 

stacjonarnych 

Laptop – 12 

Notebook – 12 

Tablet – 6 

Komputery  stacjonarne – 20 

 

E-usługi Brak 

Podpisy elektroniczne (sztuki) 2 

Strona internetowa https://sosw.edupage.org/ 

 

Łącze internetowe Ose łącze światłowodowe – przepustowość 100 Mb/s 

Orange łącze telefoniczne – przepustowość 100 Mb/s 

 

Skrzynka podawcza Brak 

Potrzeby Sukcesywna wymiana sprzętu 

 

Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu  

 

Programy dziedzinowe LibreOffice (lokalnie), Oprogramowanie Vulcan (w 

chmurze): Arkusz organizacyjny, Płace, Kadry, 

RODOprotektor (w chmurze), SIO (w chmurze), GUS 

(w chmurze), Płatnik (lokalnie), Oprogramowanie 

Vulcan (w chmurze): Finanse, Cesarz (w chmurze), 

Centralny Rejestr VAT dla JST (w chmurze), System 

planowania, prognozowania i realizacji budżetu 

(lokalnie), Bankowość elektroniczna (w chmurze) 

 

E-usługi Brak 

Podpisy elektroniczne (sztuki) 3 

Strona internetowa https://bursawagrowiec.pl 

Blog https://blog.bursawagrowiec.pl 

BIP: https://bip.bursawagrowiec.pl 

Łącze internetowe Internet kablowy o prędkości pobierania 10Mb/s 

 

Skrzynka podawcza /BursaWagrowiec/SkrytkaESP 

Potrzeby Serwer NAS, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa IT, 

szerokopasmowe łącze światłowodowe, 

aktualizacja/wymiana sprzętu komputerowego 

 

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Wągrowcu 

Programy dziedzinowe System Vulcan Ksiegowość/ Kadry/Płace (chmura), 

System Vulcan Ksiegowość (lokalny), System Vulcan 

Kadry/Płace (lokalny), Program płatnika (lokalny), 

IPKOBIZNES (WWW) 

Pracownie komputerowe Dwie świetlice wraz stanowiskami komputerowymi 

łącznie 8 stanowisk, Laptopy dla dzieci: 15 sztuk 

E-usługi Brak 

Podpisy elektroniczne (sztuki) 3 

https://sosw.edupage.org/
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Strona internetowa pcprwagrowiec.pl 

Łącze internetowe IPS Radiowy Firma Syriusz 80/40Mbs 

Skrzynka podawcza /POW_Wagrowiec/SkrytkaESP 

Potrzeby Planowane przejście na światłowód z firmy ASTANET 

600/100 Mbs 
 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie 

Programy dziedzinowe PROGMAN : rozrachunki, finanse, wyposażenie, kadry, 

płace, stołówka, kasa, świadectwa, PŁATNIK, Firmy 

DOSKOMP – Centralny Rejestr VAT, CESARZ – 

sprawozdania, VULCAN – (w chmurze), SIO – (w 

chmurze) 

Pracownie komputerowe 2 sale , 28 komputerów, 7 laptopów 

E-usługi Brak 

Podpisy elektroniczne (sztuki) 2 

Strona internetowa mowantoniewo.naszaplacowka.pl 

Łącze internetowe przepustowość maksymalna do routera brzegowego 300 

Mbps/300Mbps 

 

Skrzynka podawcza MOWantoniewo 

 

Podsumowując należy stwierdzić, że jednostki organizacyjne powiatu wyposażone są 

w narzędzia informatyczne oraz oprogramowanie do przetwarzania danych, realizacji nauki 

szkolnej i spełnienia obowiązków w tym zakresie wynikających z przepisów prawa. 

Cyfryzacja związana jest z ciągłym postępem technologicznym zwiększającym wymogi 

sprzętowe (jakość, moc sprzętu, szybkość internetu, ciągłość i szybkość połączeń 

internetowych ze względu na rozwiązania chmurowe). W niektórych jednostkach wymagane 

są podwójne łącza internetowe od różnych dostawców.  

Podpisy kwalifikowany posiadają pracownicy, którzy korzystają z aplikacji tego 

wymagających. Pozostali pracownicy posługują się  profilem zaufanym dostarczanym przez 

administrację rządową. 

Koniecznym będzie systematyczne zwiększanie dostępu do E-usług celem ułatwienia 

mieszkańcowi współpracy z urzędem. 


