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Przedstawiamy krótki raport z działań nieformalnego zespołu ds. Systemu Informacji Miejskiej (SIM) 

stworzonego zgodnie z zapisem społeczno-samorządowego porozumienia pt. "Wchodzimy w to!" 

z 30 stycznia 2012 r. Celem zespołu było zainicjowanie w Lublinie procesu tworzenia i rozwijania SIM 

o wysokiej jakości i zgodnie z najlepszymi praktykami (projekty, procedury, zarządzanie itd.). Osobą 

odpowiedzialną za start procesu ze strony Urzędu Miasta wyznaczoną przez Pana Prezydenta był szef 

marketingu miasta Pan Michał Furmanek. 

  

W trakcie prac zespołu zebraliśmy wiedzę nt. systemów nawigacji i informacji w kraju i na świecie, którą 

opublikowaliśmy na stronie http://teatrnn.pl/ulublin/node/287 oraz uzgodniliśmy z Panem Michałem 

Furmankiem wstępny harmonogram dalszych prac obejmujący: 

- zaproszenie do Lublina specjalistów ds. SIM z Warszawy, Bielska Białej, Katowic i Olsztyna, 

- skompletowanie składu formalnego zespołu ds. SIM w ramach Urzędu Miasta, 

- organizację imprezy upowszechniającej wiedzę o SIM wśród mieszkańców (wystawa, seminarium itp.). 

Dysponujemy teŜ materiałami z know-how nt. SIM z Bielska Białej i Olsztyna (dokumenty robocze, ksiąŜka 

SIM, artykuł specjalistyczny). 

  

W rozmowie z Panem Krzysztofem Komorskim, który przejął obowiązki Pana Michała Furmanka ustaliśmy, 

co następuje: 

1. Pan Krzysztof Komorski zajmuje się wdraŜaniem marki Lublin oraz Systemem Identyfikacji Wizualnej (SIW) 

Lublina związanym z wizerunkiem i marketingiem miasta, więc jego zaangaŜowanie w SIM miałoby wymiar 

związany wyłącznie z marką "Miasto inspiracji" i pokrewnymi. 

2. Według naszej wiedzy o najlepszych i powszechnych praktykach, SIM-y (jako "nawigacja po mieście") 

tworzone są według innych paradygmatów niŜ identyfikacja wizualna czy marka - są to bardziej "znaki 

drogowe" niŜ elementy wizualnego systemu promocji. SIM moŜe nawiązywać do SIW, ale równie dobrze 

dany SIW moŜe się w ogóle nie nadawać do wspierania funkcji SIM. 

3. Dlatego teŜ powstał pomysł, aby przekazać procedowanie SIM ze strony Urzędu Miasta innemu wydziałowi 

i innej osobie, która mogłaby skuteczniej zrealizować plan wypracowany z Panem Michałem Furmankiem. 

Pan Krzysztof Komorski zaproponował do tej roli Pana Piotra Zygana z Wydziału Organizacji UM Lublin. 

  

Prosimy o podjęcie decyzji, co do osoby mającej zastąpić Pana Michała Furmanka w roli odpowiedzialnego za 

start działań na rzecz SIM we współpracy z nami. 
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Kontakt do osoby odpowiedzialnej: 

Robert Zając, r@kilku.com, +48 505 922 898 

 

Załączniki: 

1.- społeczno-samorządowa deklaracja "Wchodzimy w to!" zawierająca załoŜenia inicjatywy SIM (30.01.2012) 

2.- "Miejski System Informacji dla miasta Bielska-Białej" - know-how tworzenia SIM w Bielsku-Białej. 


