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INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 
JAKO SPOSÓB NA TRANSFORMACJĘ   

LOKALNEJ GOSPODARKI  
 

W warunkach rosnącej konkurencyjności podstawowym wyzwaniem dla 
społeczności lokalnych jest restrukturyzacja, a nawet transformacja lokalnych 
systemów społeczno-gospodarczych. Istotą tej transformacji jest przekształcenie 
systemu gospodarki lokalnej opartej na produkcji i handlu, w system, dla którego 
dominującym atrybutem są nowoczesne technologie, zwłaszcza technologie 
informacyjne1. 
 
Misją PWSZ w Elblągu od samego początku jej istnienia, czyli od 1998 roku było i 
jest udział w transformacji gospodarki lokalnej do gospodarki opartej na wiedzy, 
a w konsekwencji utworzenia Instytutu Informatyki Stosowanej w 2001 roku - do 
budowy społeczeństwa informacyjnego. 
 
W pierwszym roku działania PWSZ w Elblągu nie było jeszcze pomysłu na 
kształcenie informatyczne, ale były juŜ pierwsze projekty stworzenia infrastruktury 
informatycznej o zasięgu miejskim. W 1998 roku z inicjatywy Zakładu 
Informatyki działającego w ramach Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu 
opracowano projekt sieci MAN (Metropolitan Area Network) z załoŜeniami: 

a) światłowodowego wzajemnego połączenia obiektów PWSZ w Elblągu, 
b) niekomercyjnego udostępnienia połączeń dla pobliskich szkół oraz 

instytucji uŜyteczności publicznych. 
Projekt został wykonany przez firmę Computerland S.A. w całości sponsorowany 
przez ABB Zamech sp. z o.o.  
Od realizacji projektu odstąpiono z uwagi na przystąpienie PWSZ w Elblągu do  
większego programu o roboczej nazwie „utworzenie parku technologicznego 
Centrum Informatyczne”, mającego równieŜ cechy inkubatora 
przedsiębiorczości. Podstawą działań i rozwoju Centrum Informatycznego miała 
być zbudowana infrastruktura informatyczna w postaci szkieletu światłowodowego 
dla całego miasta. 
Udział PWSZ w tworzonym Centrum Informatycznym w Elblągu został jasno 
określony i wynikał wprost z roli, jaką wyŜsze szkoły zawodowe powinny 
odgrywać w rejonie swego działania, polegające miedzy innymi na współdziałaniu 
                                                 
1 Z. Orzech, F. Romanowski, H. Szumielski, Z. Walczyk „Centrum Informatyczne w 
Elblągu - od teorii do praktyki” VI Konferencja Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej NOWE WYZWANIA, 22-23.04 2004r. 



z innymi podmiotami w szerzeniu wiedzy, rozwoju kulturalnym, społecznym i 
gospodarczym macierzystego regionu (ustawa o WSZ, art. 3 p.2, ust.1). 
 
W efekcie prac zespołu roboczego powołanego przez prezydenta m. Elbląga, 
przyjęto strategię działania, która miała mieć ścisłe powiązania ze strategią 
rozwoju Elbląga na lata 2001-2015 oraz ze strategią rozwoju społeczno-
gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego. W strategii tej określone 
zostały dla miasta Elbląga nowe funkcje związane z rozwojem innowacji i nowych 
technologii w kontekście moŜliwej współpracy z gospodarką morską obszaru 
bałtyckiego i Obwodem Kaliningradzkim.  
Przewidziano kilka etapów realizacji projektu utworzenia Centrum 
Informatycznego: 

1. Stworzenie modelu funkcjonowania „Złotego Trójkąta” 
2. Utworzenie w PWSZ w Elblągu Instytutu Informatyki Stosowanej 
3. Budowa bazy dydaktycznej i lokalowej dla Instytutu i Centrum 

Informatycznego z równoległa budową szkieletu sieci światłowodowej w 
Elblągu 

4. Utworzenie i zagospodarowanie Inkubatora Przedsiębiorczości w zakresie 
nowych technologii. 

ETAP 1 
W I etapie załoŜono, Ŝe kopiujemy szwedzki model funkcjonowania "złotego 
trójkąta" (Ronneby-SoftCenter), w którym rolę wierzchołków odgrywają samorząd 
miasta, Instytut Informatyki Stosowanej w Państwowej WyŜszej Szkole 
Zawodowej oraz lokalny biznes2. 
ETAP 2. 
W etapie drugim prace związane były przede wszystkim z utworzeniem w uczelni 
Instytutu Informatyki Stosowanej z dwoma specjalnościami kształcenia 
informatycznego, z promocją moŜliwości kształcenia i rekrutacją na studia, 
najpóźniej od roku akademickiego 2002/2003.  
Realizacja tego etapu wymagała wielu trudnych do przeprowadzenia działań, a 
mianowicie: 

a) rekrutacji do pracy nowych nauczycieli akademickich, specjalistów z 
zakresu informatyki, w tym 4 samodzielnych pracowników naukowych z 
tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, 6 wykładowców 
ze stopniem naukowym doktora oraz kilkunastu specjalistów 
informatyków z doświadczeniem zawodowym z tytułem magistra, 

b) opracowania planu studiów dla dwóch specjalności kształcenia 
informatycznego (projektowanie baz danych i oprogramowanie uŜytkowe 
oraz administracja systemów i sieci komputerowych) i przesłanie ich do 
akceptacji MEN z pilotowaniem w celu przyśpieszenia procedur, 

                                                 
2 F. Romanowski, Z. Walczyk, D. Waldziński „Centrum Informatyczne w Elblągu – co 
dalej?” V Konferencja Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej CO DALEJ?, 
11-12.04.2002r. 



c) stworzenia warunków lokalowych z bazą dydaktyczną do realizacji 
studiów informatycznych. 

 
W wyniku działań władz uczelni udało się pozyskać juŜ w pierwszym roku 
istnienia Instytutu, kadrę spełniająca ww. minimum, a dzisiaj po zamknięciu 
pierwszego czteroletniego cyklu kształcenia, Instytut Informatyki Stosowanej 
zatrudnia 41 pracowników, w tym 6 profesorów i doktorów habilitowanych, 11 
doktorów. 
 
Pierwszy nabór kandydatów na studia w Instytucie Informatyki Stosowanej został 
przeprowadzony juŜ w roku ak. 2001/2002 (rok wcześniej niŜ zakładała strategia), 
co w efekcie dało duŜe wyprzedzenie wobec konkurencyjnych działań 
prowadzonych w okolicznych uczelniach akademickich. 
 
ETAP 3 
W etapie trzecim zrealizowano budowę nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz 
lokalowej dla Instytutu Informatyki Stosowanej i Centrum Informatycznego. 
Realizacja załoŜeń przyjętej strategii o znaczeniu regionalnym zaowocowała 
uzyskaniem kontraktu marszałkowskiego wartości 7 mln. zł na adaptację połowy 
budynku po b. Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Wojska Polskiego 1. 
Instytut Informatyki Stosowanej posiada aktualnie jedną z najnowocześniejszych 
baz dydaktycznych w regionie do kształcenia informatycznego, dysponując około 
250 stanowiskami komputerowymi, pracowniami specjalistycznymi z 
profesjonalnym oprzyrządowaniem elektronicznym, z najnowszym 
oprogramowaniem narzędziowym IV generacji dla programistów, sieciowców, czy 
teŜ inŜynierów konstruktorów. Całością zarządza 20 serwerów z macierzami 
dyskowymi o pojemności około 5 Terabajtów. Zarządzanie zasobami obejmuje 
kilka obiektów PWSZ w Elblągu (ul. Grunwaldzka, ul. Czerniakowska, ul. 
Wspólna DS1, ul. Zacisze- DS 2).  
Baza ta jest modernizowana w wielu przypadkach dzięki znakomitej współpracy z 
Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI 
TASK) oraz z Krajowym Centrum Informatycznym  Alstom w Elblągu. 
W czerwcu 2005 roku otworzyliśmy jedną z najnowocześniejszych pracowni w 
Polsce do profesjonalnych szkoleń w zakresie sieci komputerowych Fundamentals 

 
Fot. 1. Zajęcia w nowej pracowni w ramach szkoleń „Fundamentals of Unix” 

 



of Unix. Uczelnia nasza jest drugim ośrodkiem w kraju, który uzyskał uprawnienia 
do prowadzenia autoryzowanych szkoleń przez firmę SUN. Pracownię udało się 
stworzyć dzięki uznanemu projektowi w ramach programu ZPORR, priorytet 1. 
regionów (działanie 1.3.1. Regionalna infrastruktura edukacyjna) na łączną kwotę 
270 tys. zł . 
 
Dzięki dobrej współpracy ze wspomnianym CI TASK oraz z Poznańskim Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowym udało się nam przyspieszyć prace nad realizacją  
szerokopasmowego łącza światłowodowego programu PIONIER (Polski Internet 
Optyczny) na odcinku Gdańsk-Elbląg z węzłem w siedzibie Instytutu Informatyki 
Stosowanej przy ul. Wojska Polskiego. W efekcie uzyskamy łącze o gigantycznej 
przepustowości 10 Gb/s, prawdziwą infostradę na miarę XXI wieku, otwierając 
tym samym bardzo duŜe moŜliwości rozwoju usług informacyjnych dla całego 
regionu, a w szczególności dla elbląskich uczelni, szkół i instytucji publicznych. 
Według aktualnych informacji projekt budowy połączenia został ukończony i 
został złoŜony wniosek o pozwolenie na budowę łącza. Rozpoczęcie budowy 
planowane jest na wiosnę roku 2006. 
 
Realizacja programu PIONIER bardzo dobrze uzupełnia się ze strategią budowy 
sieci światłowodowej dla Elbląga, bo cóŜ by dała autostrada bez moŜliwości 
dojazdu do niej z róŜnych kierunków. Aby skorzystać z węzła sieci PIONIER w 
siedzibie Instytutu Informatyki Stosowanej potrzebne są odpowiednie łącza na 
terenie Elbląga. To zadanie realizuje spółka ELAN, w radzie nadzorczej której 
zasiada przedstawiciel PWSZ w Elblągu. Jesteśmy Ŝywo zainteresowani 
powstaniem pierwszych odcinków łączących nasze budynki przy ul. 
Grunwaldzkiej, Czerniakowskiej, Wspólnej i na Zaciszu. Połączenie to niezbędne 
jest nam do uruchomienia procesu wdraŜania systemu Zintegrowanego 
Zarządzania Uczelnią, projektowanego przez naszych pracowników naukowych i 
studentów w ramach kół naukowych i prac dyplomowych. 
 
Kształcenie w Instytucie Informatyki Stosowanej ukierunkowane jest nie tylko na 
przygotowanie przyszłych inŜynierów do podjęcia samodzielnej działalności, ale 
równieŜ sprostanie potrzebom duŜych firm informatycznych. Na rynku pracy 
cenione są certyfikaty wydawane przez uznane w świeci firmy informatyczne takie 
jak: CISCO, Oracle czy Microsoft. Aby sprostać oczekiwaniom studentów Instytut 
Informatyki Stosowanej rozszerzył ofertę szkoleniową powołując Akademie 
Informatyczne ww. firm. 
W ramach tych akademii realizowanych jest wiele modułów szkoleń. 
Do dnia dzisiejszego wydaliśmy ponad 300 certyfikatów w ramach szkoleń w 
Akademii Cisco i ponad 200 certyfikatów w ramach Akademii Microsoft. 
Szkolenia ukończyło takŜe kilkudziesięciu słuchaczy niebędących naszymi 
studentami (uczniowie szkół średnich, pracownicy Urzędu Miejskiego, szpitali i 
innych instytucji) 
 



Dla regionu oferujemy takŜe studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki. 
Łącznie studia podyplomowe w IIS ukończyło juŜ ponad 150 nauczycieli z 
regionu. 
Celem jest kształcenie w zakresie podstawowych zagadnień objętych terminem 
technologia informacyjna. 
 
Realizacja wielu wyŜej wymienionych projektów szkoleń w ramach licznych 
akademii informatycznych odbywa się w ścisłej współpracy z uczelniami 
akademickimi w kraju. Mamy podpisane umowy z Akademiami Regionalnymi 
przy Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, WyŜszą 
Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Akademia Cisco nr 1 w Europie) 
oraz aktualnie  przygotowywana jest umowa z Akademią Cisco przy Uniwersytecie 
Warszawskim.  
 
ETAP 4 
W ostatnim kwartale 2005 roku uczelnia przystąpiła do 4 etapu przyjętej strategii 
„utworzenia parku technologicznego Centrum Informatyczne”,  mającego  
cechy inkubatora przedsiębiorczości. 
Instytut Informatyki Stosowanej podjął kolejne kroki w kierunku przygotowania 
zaplecza kadrowego i promocyjnego dla powyŜszego przedsięwzięcia realizując 
nw. działania: 

a) w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyŜszym utworzono 
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 

b) utworzono kilka sekcji w ramach koła naukowego informatyków  jako 
ogniwa pośredniego pomiędzy Instytutem Informatyki Stosowanej i 
Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości, 

c) nawiązano współpracę z zagranicą, mającą na celu staŜe zawodowe 
studentów w firmach EU. W wyniku osiągniętego porozumienia z 
partnerem Walter-Eucken-Schule w Karlsruhe 10 naszych studentów 
odbędzie praktyki zawodowe w znanych niemieckich firmach. Koszty 
programu mają zostać pokryte z funduszy Unijnych po zaakceptowaniu 
naszego projektu przez komisję ds. programu Leonardo da Vinci. 

d) zorganizowano juŜ dwukrotnie ogólnopolskie  konferencje naukowe pt. 
„Oblicza Internetu” słuŜące promocji Elbląga – nowego silnego ośrodka 
informatycznego na mapie Polski, 

e) opracowano załoŜenia i wstępny projekt budowy studia 
multimedialnego z perspektywą rozwoju w kierunku cyfrowej 
telewizji edukacyjnej dla Elbląga z wykorzystaniem łączy ELMAN oraz 
PIONIER w oparciu o  środki unijne (1,2 mln zł), 

f) podjęto działania promocyjne na rynku pracy dla pierwszych 
absolwentów kierunku informatyka. 

 



Opracowana z władzami uczelni strategia zakłada nw. ścieŜkę dojścia do celu, 
jakim jest zagospodarowanie budowanego przez miasto Inkubatora 
Przedsiębiorczości. 
1. Koła Naukowe zajmują się wspieraniem projektów o charakterze badawczym 

oraz rozwojowym. Studenci w ramach prac koła szlifują umiejętności, trenują 
pracę w zespołach oraz podejmują się realizacji projektów niekomercyjnych, 
celem wypracowania przyszłych informatycznych produktów rynkowych. 

2.  W przypadku pojawienia się moŜliwości praktycznego zastosowania 
powyŜszych przedsięwzięć działania te mogłyby być przenoszone do 
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości dla wspomnianego w ustawie 
Prawo o szkolnictwie wyŜszym transferu wyników prac naukowych do 
gospodarki. Dlatego teŜ w przypadku Akademickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości (AIP) moŜemy mieć do czynienia raczej z jednym rodzajem 
działalności: inkubację nowopowstałych przedsięwzięć o charakterze 
biznesowym (tworzonych przede wszystkim przez zespoły studentów bądź 
absolwentów) realizowanych w pionie Inkubatora wg schematu: 
UCZELNIA � AKADEMICKI INKUBATOR � ODBIORCA KOŃCOWY 

3. W przypadku, kiedy zespoły studentów załoŜą samodzielną działalność 
gospodarczą, własną firmę, będą mogli skorzystać z pomocy Inkubatora 
Miejskiego (IM). Wówczas pełny schemat wyglądałby następująco: 
UCZELNIA � AIP (zespoły)� IM (firmy) � ODBIORCA KOŃCOWY 
 

W roku 2005 mury naszej uczelni opuściło pierwszych 86 absolwentów inŜynierów 
kierunku informatyka. Tematy prac dyplomowych studenci precyzowali podczas 
odbywania praktyk zawodowych w kilkudziesięciu firmach w regionie. W wielu 
przypadkach wykonane projekty informatyczne zostały wprowadzone i wdroŜone. 
Z przeprowadzanej wśród absolwentów ankiety wynika, Ŝe około 60% 
absolwentów juŜ pracuje, a około 39% podjęło studia II stopnia. Owocuje teŜ 
nawiązana współpraca z Krajowym Centrum Informatyki Alstom, w którym 
znalazło miejsce pracy 2 studentów rekomendowanych przez dyrekcję IIS. Z 
uzyskanych informacji od prezesa IT koncernu Alstom moŜna wnioskować, Ŝe w 
najbliŜszych 2-3 latach dział informatyczny koncernu w Elblągu zatrudni około 20 
absolwentów informatyki. Mamy teŜ pojedyncze sukcesy na europejskim rynku 
pracy (f-ma Seagate z siedzibą w Anglii -potentat w branŜy producentów twardych 
dysków, Fraunhofer Institut Rechnerarchitektur und Sofwaretechnik w Berlinie). 
 
Podsumowując, moŜemy stwierdzić, Ŝe PWSZ w Elblągu, w tym Instytut 
Informatyki Stosowanej w pełni zrealizowała zadania (określone w etapach 1 do 3) 
w przyjętej przez  władze miasta i regionu strategii, dotyczącej  transformacji 
systemu gospodarki lokalnej opartej na produkcji i handlu w system, dla którego 
dominującym atrybutem są technologie informacyjne. 
Realizacja etapu 4 jest najtrudniejszym zadaniem (bo bezpośrednio dotyczy 
zasobów ludzkich), ale i tu mamy juŜ sprecyzowaną strategię oraz pierwsze  



jednostki organizacyjne: AIP i Centrum Transferu  Technologii utworzone w celu 
sprzedaŜy lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych 
do gospodarki oraz jako bezpośrednie zaplecze dla Miejskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości- Centrum Informatyczne. 
Jako Instytut nie zapominamy teŜ o zadaniach ogólnouczelnianych. W przyjętej 
strategii PWSZ w Elblągu jednym z głównych celów jest kształcenie 
informatyczne na wszystkich kierunkach. W ramach Instytutu wydzielono dwie 
osobne formy organizacyjne: Zakład Informatyki, w ramach którego realizowane 
są usługi dydaktyczne świadczone na rzecz pozostałych instytutów oraz Centrum 
Edukacji Informatycznej, którego głównym zadaniem jest przeprowadzanie 
egzaminów na certyfikat ECDL (European Computer Driving License) jak równieŜ 
prowadzenie szkoleń przygotowujących do tego egzaminu. 
 


