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SŁO W O W STĘPNE

Marek Kulawczyk
Dyrektor Departamentu Informatyki
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

„Syriusz” - dla większości osób, które usłyszą to słowo pierwszym
skojarzeniem najprawdopodobniej będzie najjaśniejsza gwiazda widoczna na
nocnym niebie, osobom młodszym będzie być może się ono również kojarzyło
z jednym z bohaterów książek J. K. Rowling, jednak od kilku miesięcy w gronie
około dwudziestu tysięcy osób, które na co dzień w ramach swych obowiązków
pracowniczych starają się zmniejszyć obszar bezrobocia w Polsce skojarzenie jakie
wiąże się z tym słowem będzie zapewne inne.
Ponad dziesięć lat temu w ówczesnym Ministerstwie Pracy i Polityki
Socjalnej zrodziła się, jak na schyłek lat dziewięćdziesiątych zeszłego tysiąclecia
odważna i będąca olbrzymim wyzwaniem, idea wyposażenia wszystkich
powiatowych urzędów pracy w jednolite w skali całego kraju narzędzie
informatyczne, dzięki któremu jakość i standard świadczonych przez Powiatowe
Urzędy Pracy usług na rzecz rynku pracy byłaby porównywalna, a być może nawet
identyczna, niezależnie, czy usługi te będą świadczone na północy, południu czy
w stolicy kraju.
Wiele Powiatowych Urzędów Pracy już wtedy korzystało z narzędzi
informatycznych wspomagających proces obsługi osób bezrobotnych, naliczanie
wysokości zasiłku lub obsługę procesów sprawozdawczych. Jednak aplikacje
eksploatowane przez urzędy były tworzone na poziomie lokalnym i tym samym nie
tylko wspomagały realizację określonych procesów biznesowych, ale niestety
również utrwalały lokalne przyzwyczajenia i nawyki, które często w różnych
regionach kraju były inne. Z drugiej strony urzędy te były już świadome zalet
jakie przynosi możliwość korzystania z zawansowanych narzędzi informatycznych
w ich codziennej pracy i zapewne dzięki temu stały się one jednymi
z najgorętszych orędowników idei jednolitego w skali kraju systemu
informatycznego dla Powiatowych Urzędów Pracy. Jednak dopiero rok 2007
okazał się przełomowym dla realizacji całego przedsięwzięcia. Można powiedzieć,
że jest to rok narodzin Syriusza Standard - jednolitego w skali kraju systemu
informatycznego w sposób kompleksowy wspomagającego działalność
Powiatowych Urzędów Pracy. W tym roku przez Ministerstwo Pracy i Polityki
7

Społecznej podpisany został kontrakt, którego przedmiotem było opracowanie
i wytworzenie Systemu Informatycznego SyriuszStd. Zakres prac związanych
z realizacją kontraktu, ilość wyzwań i zagrożeń realizacyjnych, organizacyjnych
i prawnych występujących praktycznie na każdym etapie prac, począwszy od prac
analitycznych, a kończąc na wdrożeniowych, a także poziom złożoności samych
procesów biznesowych obszaru rynku pracy były tak duże, że w realizacji projektu
uczestniczył kilkusetosobowy zespół osób: ze strony Powiatowych Urzędów Pracy,
Ministerstwa i Wykonawcy. Tylko jedynie ich zaangażowanie, kreatywność
i poświęcenie pozwoliło osiągnąć zaplanowany cel - od początku 2011 wszystkie
Powiatowe Urzędy Pracy korzystają z jednorodnego systemu informatycznego,
który nie tylko w sposób profesjonalny wspomaga pracę tych urzędów, ale przede
wszystkim pozwala na standaryzację usług świadczonych przez te urzędy, a także
ich jakości w skali całej Polski. Jest to zapewne też moment, od którego każdemu
z dwudziestu tysięcy pracowników Powiatowych Urzędów Pracy słowo „Syriusz”
będzie się pozytywnie kojarzyło najpierw z Systemem Informatycznym SyriuszStd,
to czy będzie to najjaśniejsza gwiazda na ich własnym niebie pokaże dopiero czas.
Syriuszstd to rozwiązanie informatyczne w sposób kompleksowy
obejmujące sw ą funkcjonalnością pełen obszar działalności Powiatowego Urzędu
Pracy. SyriuszStd zbudowany jest w architekturze trój warstwowej, a na jego kod
źródłowy składa się ponad 1 min linii. Środowisko systemowe i narzędziowe,
w którym SyriuszStd pracuje najwydajniej, oparte jest o produkty typu OpenSource.
Syriuszs'd pozwala na poziomą komunikację drogą elektroniczną pomiędzy
poszczególnymi urzędami, na komunikację z systemami centralnymi MPiPS,
a także na komunikację z innymi systemami administracji publicznej. Dane
gromadzone i przechowywane w ramach systemu mogą być eksportowane
(również importowane), a po migracji wykorzystywane przez ewentualne inne
analogiczne systemy.
Niniejsze opracowanie ma na celu przekazanie Państwu doświadczeń jakie
zostały uzyskane w trakcie realizacji tak ambitnego i skomplikowanego projektu,
a także przybliżenie uwarunkowań środowiskowych, w tym prawnych
i organizacyjnych, jego realizacji. Cennym wydaje się również przedstawienie
metod współpracy pomiędzy poszczególnymi stronami uczestniczącymi
w realizacji projektu, tym bardziej, iż od 2009 roku, w procesie realizacyjnym
pojawił się dodatkowy podmiot - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, pełniący
wobec Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej rolę inwestora zastępczego,
podczas gdy Ministerstwo przyjęło rolę Głównego użytkownika produktów
projektu. Oddane w Państwa ręce opracowanie posiada jeszcze jedną zaletę,
umieszczono w nim spojrzenie na projekt z trzech, istotnie różnych perspektyw:
zamawiającego, inwestora zastępczego i wykonawcy. Być może ich porównanie
pozwoli choć częściowo przełamać stereotyp, iż każda z wymienionych stron stoi
nie tylko na innej pozycji, ale, że te pozycje są wzajemnie wrogie i działaniami
każdej ze stron kierują całkiem przeciwne przesłanki.
Kończąc, chciałbym skorzystać z łamów niniejszej publikacji i szczerze
i gorąco podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesu idei, która
kilkanaście lat temu wydawała się całkowicie abstrakcyjna, a w szczególności:

•
•
•
•
•

pracownikom i dyrektorom Powiatowych Urzędów Pracy za ich włożoną
w projekt wiedzę merytoryczną, cierpliwość i otwartość;
zespołowi Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich za jego determinację, upór
i konsekwencję;
pracownikom i dyrekcji Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej za ich wytrwałość i wiarę w sukces projektu;
pracownikom Departamentu Informatyki Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej za ich oddanie projektowi i pracowitość;
zespołowi wykonawcy - Sygnity SA - za jego kreatywność, rzetelność
i solidność.
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SŁO W O W STĘPN E

Łukasz Woźniak
Koordynator projektów IT
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Realizacja działań na rzecz wprowadzenia systemu informacyjnego dla
urzędów pracy w Polsce znaczą daty rozpoczynające się w 1996 r. Warto
wspomnieć rok 1996, w którym zostały podpisane umowy na wykonanie
i wdrożenie oprogramowania PULS (wykonawcy: CSBI oraz Andersen
Consulting) w ramach programu Automatyzacji Systemu Urzędów Pracy
i Organizacji Społecznej (z ang. Automation o f the Labour and Social Welffare
Organistation- ALSO). W 2003 r. rozpoczęto realizację programu Syriusz, którego
celem miało być wdrożenie zintegrowanego systemu informacyjnego dla obszaru
usług społecznych i rynku pracy. W 2008 r. zakończono prace programistyczne
dotyczące Oprogramowania SyriuszStd oraz sformułowano założenia do prac
wdrożeniowych. Następnie, w 2009 r. rozpoczęto wdrożenia Oprogramowania
Syriuszstd; początkowo pilotażowo w trzech wybranych Powiatowych Urzędach
Pracy.
Aktualny rok - 2011 - jest szczególny w tym kalendarzu. Prace dotyczące
wdrożenia Oprogramowania SyriuszSld zostały zakończone. Jednorodne
Oprogramowanie zostało wdrożone we wszystkich powiatowych urzędach pracy.
W raz z wdrożeniem Oprogramowania Syriuszstd został osiągnięty
dodatkowy pozytywny efekt wprowadzenia jednakowych standardów usług rynku
pracy. Dzięki wykonanym pracom wdrożeniowym, osoba fizyczna lub
przedsiębiorca - klient urzędu pracy - otrzymuje taką samą jakość usług, które są
świadczone przez urzędy pracy niezależnie od ich lokalizacji.
Przekazując Szanownym Czytelnikom niniejszą publikację należy wyrazić
nadzieję, że oczekiwania dotyczące jednorodnego systemu informacyjnego
w publicznych służbach zatrudnienia, zostały spełnione na wysokim poziomie.
W arto w tym miejscu przypomnieć, jakie oczekiwania wobec nowobudowanego
systemu Syriusz były formułowane w 2003 r.; na początku realizacji prac.
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Przytaczając za p. Markiem
Szczepańskim 1, Podsekretarzem Stanu
w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, który identyfikował:
• niezawodność i bezpieczeństwo systemu;
• dostępność i przyjazność oprogramowania dla jego użytkowników;
• funkcjonalność i faktyczny, pozytywny wpływ na obsługę klientów;
• nowoczesność.
Osiągnięcie celów nie byłoby możliwe bez zaangażowania Pracowników
urzędów pracy. Nie mniej ważne jest podkreślenie wysokiego profesjonalizmu
i jakości prac zrealizowanych przez autora Oprogramowania i wykonawcę
wdrożeń - Sygnity SA. Z perspektywy czasu, jako jeden z najważniejszych
czynników powodzenia wdrożeń - wykonania pełnego zakresu prac w ambitnie
założonych reżimach czasowych - należy wymienić właśnie wystąpienie
równocześnie tych dwóch warunków.
Niniejsza publikacja powstała w celu odznaczenia w kalendarzu prac
realizowanych w ramach publicznych służb zatrudnienia zakończenia wdrożeń
Oprogramowania SyriuszSld. Przy tej okazji, szczególnym jej przeznaczeniem jest
złożenie wyrazów wdzięczności wszystkim osobom, które były zaangażowane
w powstanie i realizację Oprogramowania Syriuszstd, a tym samym przyczyniły się
do sukcesu przedsięwzięcia.

1 Patrz: publikacja pod redakcją M. Muraszkiewicz, J. Nowaka, T. Szapiro: Informatyka
w polityce społecznej. Opracowania i materiały.”; Polskie Towarzystwo Informatyczne;
2003 r.
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SŁO W O W STĘPNE

Ewa Jagiełło
Dyrektor Generalny Pionu Public
Sygnity SA

Wdrożenie systemu informatycznego jest jak „trzęsienie ziemi”, straszne
i nieprzewidywalne w skutkach. Bezpieczne przejście procesu wdrożenia systemu
informatycznego wymaga dużego doświadczenia, dogłębnego zrozumienia
procesów biznesowych Klienta, umiejętność szybkiej obsługi nieprzewidzianych
zdarzeń, ale nade wszystko dobrej współpracy pomiędzy Użytkownikiem
końcowym, Zleceniodawcą i Wykonawcą. Te wszystkie czynniki miały miejsce
w projekcie budowy i wdrożenia systemu Syriuszs,d.
Pragnę
podziękować
Pracownikom
oraz
kadrze
Kierowniczej
Powiatowych Urzędów Pracy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyliście
podejmując wspólnie z nami wysiłek migracji i przejścia z systemu Puls do
systemu Syriusz. Jeszcze większe zaufanie wyrazili Ci, którzy zdecydowali się
zmienić system, a co za tym idzie podjęli decyzję o zmianie sposobu organizacji
pracy urzędu. Muszę przyznać, że nas samych zaskoczyła ilość urzędów, które
zdecydowały się na zdalną pracę w systemie Syriusz, powierzając nam tym samym
dane osobowe swoich klientów. Państwa nowatorskie podejście zasługuje na
największe wyróżnienie.
Ten sukces, jakim jest niewątpliwie wdrożenie w okresie 24 miesięcy
systemu w ponad 340 urzędach wraz z równoczesną migracją kompletnych baz
danych nie byłby możliwy bez szczególnego zaangażowania Kierownictwa oraz
Pracowników Departamentu Informatyki MPiPS. Okazaliście się Państwo
Partnerami wymagającymi, ale również niezwykle zaangażowanymi, za co
chcielibyśmy bardzo podziękować.
Szczególną rolę w procesie budowy i wdrożeń systemu Syriusz pełniło
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. To wizjonerstwo i konsekwencja działań
Dyrektora Projektu oraz determinacja pracowników CRZL zadecydowały
o sukcesie projektu. Chciałabym wyrazić wielki szacunek dla Państwa
profesjonalizmu i konsekwencji w realizacji celów projektowych.
Projekt ten miał również mentora w osobie Podsekretarza Stanu Pani
Minister Czesławy Ostrowskiej. Mamy nadzieję, że Publiczne Służby Zatrudnienia
otrzymały system na miarę aktualnych i przyszłych potrzeb. Dla Sygnity SA oraz
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dla nas wszystkich bezpośrednio r e a liz u ją c y c h ten projekt było to niezwykle
ważne, a jednocześnie bardzo prestiżowe przedsięwzięcie. Dziękuję wszystkim
moim Współpracownikom i Partnerom za zaangażowanie i trud włożony w proces
budowy i wdrożenia systemu. Uczestnictwo w tym projekcie było dla mnie
wielkim zaszczytem.
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ROZDZIAŁ I

CELE I KONTEKST PROJEKTU Syriuszstd
Łukasz WOŹNIAK
Założenia do programu Syriusz powstawały w wymagającym okresie
pierwszych lat poprzedniego dziesięciolecia. Stopa bezrobocia utrzymywała się na
wysokim poziomie. Skutkiem wprowadzonej w 1999 r. reformy terytorialnej była
likwidacja Systemu Urzędów Pracy (SUP) i utrata możliwości centralnego
zarządzania urzędami pracy. Przyporządkowanie powiatowych i wojewódzkich
urzędów pracy strukturom samorządowym i ich praktyczna separacja od
centralnego ośrodka decyzyjnego, stanowiły potencjalnie bardzo istotną barierę dla
projektowania i realizacji zintegrowanych rozwiązań, w tym także systemów
informacyjnych. Jednocześnie, efekty wdrożeń SI PULS były podstawą do
formułowania wysokiego poziomu oczekiwań użytkowników względem
wykorzystywanych i planowanych narzędzi informatycznych.
Rynek technologii, możliwych rozwiązań informatycznych, czy nawet
podejść do realizacji był szeroki. Warto zauważyć, że podczas seminarium
dotyczącego
typologii
sieci
rozległej
z
uwzględnieniem
potrzeb
nowoprojektowanego
systemu
Syriusz2 eksperci
przedstawiali
wiele
równoważnych, ale i alternatywnych co do założeń, koncepcji. Wybór technologii,
która miała szanse stać się perspektywiczna i rozwijana w długim horyzoncie
czasowym, nie był oczywisty. Jednocześnie braki w zakresie łączności
teleinformatycznej, czy wreszcie koszt odpowiedniej infrastruktury i łączy,
w zasadzie uniemożliwiał wprowadzenie rozwiązań o charakterze centralnym
w szerszym zakresie.
Nie mniej istotna była kwestia zarządzania. Pomimo wartych do
odnotowania projektów Banku Światowego, w obszarze rynku pracy zadania
dotyczące informatyzacji były realizowane przez strukturę urzędową Krajowego
Urzędu Pracy, a w późniejszym okresie- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Ten sposób podejścia do realizacji stał w sprzeczności z wprowadzanymi w tym
okresie
różnymi
metodykami
zarządzania
projektami.
Doświadczenia
wcześniejszych lat oraz obserwacje projektów prowadzonych zagranicą były
podstawą sformułowania wniosków, że dla potrzeb realizacji projektów
informatycznych, które miały wprowadzić nową jakość w publicznych służbach
zatrudnienia, konieczna jest także zmiana modelu zarządzania.

2 Seminarium zorganizowane przez Departament Informatyki w Ministerstwie Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej w dniu 29 lipca 2003 r. Dorobek seminarium zawiera
publikacja pod redakcją M. Muraszkiewicz, J. Nowaka, T. Szapiro: Informatyka w polityce
społecznej. Opracowania i materiały.” ; Polskie Towarzystwo Informatyczne; 2003 r.
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Kolejnym ważnym aspektem było pozyskanie źródeł finansowania dla
realizacji prac modernizujących i rozbudowujących zakres stosowania systemu
informacyjnego. Należy zaznaczyć, że akceleracja w zakresie prowadzonych prac
była możliwa dzięki współfinansowaniu części zadań ze środków Unii
Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego. Istotne dla podstaw dalszego
rozwoju systemu były także środki w ramach projektów PHARE, dzięki którym
możliwe było m.in. opracowanie Krajowego Systemu Monitoringu Rynku Pracy.
Powyższe uwarunkowania z całą pewnością nie stanowią pełnej listy, ale
wydają się być najistotniejsze z punktu widzenia uwarunkowań praktycznych
realizacji prac na rzecz powstania jednolitego systemu informatycznego. Takie
były początki prac w ramach programu Syriusz.
Aktualnie, po zakończonym sukcesem wdrożeniu podstawowego elementu
programu Syriusz - Oprogramowania Syriuszstd, można podjąć próbę
podsumowania tego okresu. Jednak niniejszy artykuł nie ma takich ambicji. Jego
celem jest raczej przedstawienie czytelnikom, przede wszystkim kadrze
kierowniczej i pracownikom powiatowych urzędów pracy, a także wszystkim
osobom zainteresowanym problematyką projektów teleinformatycznych, genezy,
postawionych celów, sposobów ich osiągnięcia, czy wreszcie - tak oczywistych
w dzisiejszych, dynamicznych czasach - ewaluacji i zmian wcześniejszych
założeń. Zadanie to jest o tyle istotne, że dotyczy prac, których pracownicy
urzędów byli udziałowcami, a często także współorganizatorami. Tym samym,
istotne jest - co jest przedmiotem niniejszego artykułu - przedstawienie zarówno
pewnej retro perspektywy niedawno zakończonych działań wdrożeniowych, jak
również podejścia do realizacji, które jest wynikiem formułowania zadań
systemowych, tj. obejmujących teren całego kraju.
Artykuł składa się z czterech zasadniczych części. Pierwsza z nich
przedstawia w sposób syntetyczny Oprogramowanie Syriuszstd. W szczególności,
w tej części artykułu zostaje zwrócona uwaga na zakres i krytyczność ww.
Oprogramowania w funkcjonowaniu administracji publicznej na rzecz rynku pracy.
Kolejne dwa rozdziały przedstawiają genezę prac w podziale na dwa etapy:
początku prac nad programem Syriusz oraz powstania nowego Oprogramowania,
a następnie założeń oraz przebiegu prac związanych z jego wdrożeniem
w powiatowych urzędach pracy. W tej części poruszono także tematykę zadań
organizacyjnych oraz wymiany informacji pomiędzy uczestnikami wdrożeń, ich
organizatorem (Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich) oraz firmą realizującą
wdrożenia (Sygnity SA). Zwrócono także uwagę - w stopniu z całą pewnością
niewystarczającym - na wkład Urzędów Pracy w proces dostosowania
i modernizacji Oprogramowania SyriuszStd, a także samego procesu przebiegu
wdrożeń. W poszukiwaniu podstaw sukcesu wdrożenia Oprogramowania SyriuszStd
zaangażowanie Urzędów pracy stanowi na pewno czynnik, który nie może zostać
niedowartościowany.
Końcowy element artykułu stanowi próba określenia podstawowych
elementów sukcesu wdrożenia. Podstawą tej krótkiej analizy są założenia i cele,
które postawione były na samym początku planowania etapu wdrożeń. Rozdział
ten z całą pewnością nie wyczerpuje tematyki i pozostaje mieć nadzieję, że
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w najbliższym czasie powstaną publikacje, które w sposób bardziej odpowiadający
wadze zagadnienia, będą wyczerpywać ten temat.
1.1.Znaczenie i zadania Oprogramowania aplikacyjnego Syriuszstd
Oprogramowanie
aplikacyjne
SyriuszSld (dalej:
Oprogramowanie
Syriuszs,d) stanowi podstawowe narzędzie informatyczne wspomagające
świadczenie usług przez powiatowe urzędy pracy na rzecz klientów, przede
wszystkim osób bezrobotnych i pracodawców. Zadaniem powiatowych urzędów
pracy jest realizacja zasadniczych usług związanych z prom ocją zatrudnienia
i łagodzeniem skutków bezrobocia, w tym:
1. pośrednictwem pracy;
2. poradnictwem i informacją zawodową;
3. pomocą w aktywnym poszukiwaniu pracy;
4. organizacją szkoleń.
Należy bez wątpienia przyznać, że Oprogramowanie SyriuszStd ma
zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania Państwa w zakresie realizacji polityki
społecznej na rzecz obywateli. Co więcej, stanowi jeden z podstawowych
nośników wdrażania standardów usług rynku pracy, dzięki którym urzędy pracy
mogą oferować tą samą jakość usług niezależnie od lokalizacji urzędu.
Oprogramowanie SyriuszSld jest wykorzystywane3 przez ok. 20.000 osób,
którzy są pracownikami 341 powiatowych urzędów pracy. Łączna liczba
obsługiwanych osób bezrobotnych wynosi ponad 2,1 min. Każdego miesiąca
rejestrowanych jest ok. 200 tys. osób. W zależności od trendu na rynku pracy,
podobne są wartości dotyczące liczby osób tracących statut osoby bezrobotnej,
m.in. ze względu na pozyskanie zatrudnienia. Łącznie, ponad 6 min osób w skali
jednego roku jest rejestrowanych i korzysta z różnych form pomocy urzędu pracy.
Pracownicy urzędów przy pomocy Oprogramowania SyriuszSld dokumentują
działania podejmowane wobec tych osób i wydają dokumenty i zaświadczenia
wymagane przez inne urzędy oraz instytucje. Warto podkreślić, że powiatowe
urzędy pracy korzystają z Oprogramowania SyriuszSld także w celu świadczenie
usług na rzecz pracodawców.
Każda aktywność pracownika urzędu pracy, związana z rejestracją nowej
osoby bezrobotnej, korzystaniem z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu,
pośrednictwem pracy oraz innych usług jest realizowana przy pomocy
Oprogramowania SyriuszSld. Każdego dnia do systemu wprowadzane są tysiące
danych z jednej strony umożliwiających nadanie osobom odpowiedniego statutu,
czy też sprostaniu wymaganiom dotyczącym sprawozdawczości, z drugiej strony
przekładających się na adekwatność usług kreowanych polityką rynku pracy.
3 Dane dotyczące zakresu wykorzystania Oprogramowania SyriuszSld przygotowano na
podstawie informacji przygotowanych i udostępnionych przez Departament Rynku Pracy
i Departament Informatyki w M inisterstwie Pracy i Polityki Społecznej: „Informatyka
w polityce społecznej. Opracowania i materiały”; Polskie Towarzystwo Informatyczne;
2003 r.
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Rozmiary systemu obrazuje wartość środków, które są kierowane do
klientów publicznych służb zatrudnienia. Na przykład na rzecz osób bezrobotnych
w 2010 r. zostały wypłacone zasiłki w łącznej kwocie przekraczającej 3,7 mld zł.,
a realizacja aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (m.in. szkolenia, prace
interwencyjne, wsparcie podjęcia działalności gospodarczej, itp.) opiewała na
6 mld zł.
Oprogramowanie SyriuszStd składa się z następujących, ściśle powiązanych
ze sobą komponentów, m.in.:
1. „Formalna Obsługa Beneficjenta”;
2. „Usługi i Instrumenty Rynku Pracy”;
3. „Indywidualne Formy Aktywności”;
4. „Współpraca z Kontrahentem”;
5. „Monitoring Finansowy”;
6. „Sprawozdawczość Lokalna”;
7. „Finanse i Księgowość”;
8. „Kadry i Płace”.
oraz komponentów o charakterze technicznym, umożliwiającym funkcjonowanie
systemu, takich jak: „Części Wspólne”, „Słowniki” oraz „Administracja
Lokalna” .
Stopień złożoności technicznej najlepiej prezentują dane dotyczące liczby formatek
interfejsu [ponad 1.200], liczba dedykowanych raportów generowanych przez
Syriuszstd [ponad 300], liczba plików, z których składa się SyriuszStd [ponad 7.000],
liczba pól bazy danych [ponad 5.500] oraz liczba linii kodu, która wynosi ponad
2,6 min.
Oprogramowanie SyriuszStd umożliwia bezpieczną wymianę danych
zarówno z innymi aplikacjami wykorzystywanymi przez publiczne służby
zatrudnienia, jak i z narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi przez inne
resorty oraz podmioty. W szczególności, Oprogramowanie SyriuszSld zasila
Centralną Bazę Ofert Pracy (CBOP) w aktualne oferty pracy, Statystyczną
Aplikację Centralną (SAC) w sprawozdanie Rb-33 (wraz z załącznikami)
dotyczące wykonania przez urząd pracy planu finansowego Funduszu Pracy oraz
Aplikację Centralną (AC) w dane bezrobotnych i poszukujących pracy,
umożliwiające wykrywanie nadużyć polegających na rejestrowaniu się osób jako
bezrobotnych równocześnie w kilku urzędach pracy i korzystaniu z pomocy
oferowanej przez te urzędy oraz pobieraniu nienależnych świadczeń
przysługujących bezrobotnym. Oprogramowanie SyriuszSld usprawnia ponadto
wymianę danych z ZUS [z systemem Płatnik], z podmiotami obsługującymi
płatności [z systemami bankowości elektronicznej], z urzędami skarbowymi
[z systemem E-deklaracje], a także z GUS [zestawienia statystyczne].
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1.2. Geneza systemu4
Rozpoczęcie skoordynowanych prac, związanych z wdrożeniem
i rozwojem systemu informatycznego wspierającego funkcjonowanie urzędów
pracy, można datować uruchomieniem projektu Banku Światowego Automation of
the Labour and Social W elfare Organisation (ALSO) w 1994 r. W ramach tego
projektu został utworzony m.in. system informatyczny PULS (SI PULS), który
w iatach 1997-2000 został wdrożony w ok. 9 0 % powiatowych urzędach pracy.
Urzędy pracy, które nie wdrożyły SI PULS wykorzystywały oprogramowanie
RUBIKOM+ oraz BEZROBOTNI, a we wcześniejszym okresie także SOETO.
SI PULS składał się z 12 aplikacji, które grupowały realizację
podstawowych zadań powiatowych urzędów pracy. System został stworzony
w najpopularniejszej w pierwszej połowie ubiegłego dziesięciolecia architekturze
„klient - serwer”. Przyjęta technologia mocno uzależniała wydajność oraz
możliwości rozbudowy systemu od zastosowanego sprzętu komputerowego
i parametrów sieci posiadanej przez urzędy pracy. Z tej przyczyny, rozwiązania
technologiczne SI PULS stały się przeszkodą dla dalszego rozwoju systemu
wspierającego wzrastającą liczbę zadań realizowanych przez urzędy pracy
(np. związanych z rozliczaniem projektów współfinansowanych z UE) oraz
oczekiwań klientów urzędów pracy dotyczących jakości i efektywności
świadczonych usług.
Oceniając SI PULS, należy jednak wziąć pod uwagę szerszy kontekst
oddziaływania tego systemu dotyczący oceny postępu w funkcjonowaniu urzędów
pracy, który został dokonany poprzez utworzenie i wdrożenie SI PULS. W tym
miejscu należy zaznaczyć, że wdrożenie i użytkowanie SI PULS w urzędach pracy
przyczyniło się do:
1. wzrostu kultury informatycznej przez okres użytkowania SI PULS
pracownicy urzędów zostali profesjonalnymi użytkownikami systemów
informatycznych;
2. komputeryzacji - na podstawie badań przeprowadzonych w projekcie PO KL
stwierdzono, że urzędy pracy są instytucjami stosunkowo dobrze
wyposażonymi w sprzęt komputerowy;
3. zdefiniowania jednolitej struktury obsługi i optymalizacji procesów klientów
przez urzędy pracy.
1.3. Pierwszy etap realizacji programu Syriusz: lata 2002-2008
Po wykonaniu zasadniczych prac w projekcie ALSO, bieżący nadzór nad
utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego sprawował Krajowy Urząd
Pracy, a później Departament Informatyki MPiPS, który rozpoczął prace związane
4 W rozdziale wykorzystano informacje z artykułu: Krystyna Mierzwińska, Elwira
Młynarz, Zbigniew Olejniczak, Łukasz Woźniak: „Ocena stanu aktualnego systemów
informatycznych w obszarach: zabezpieczenie społeczne i rynek pracy” ; Polskie
Towarzystwo Informatyczne; 2003 r.
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z uruchomieniem programu Syriusz. Po przeprowadzeniu niezbędnych analiz,
konsultacji oraz studiów wykonalności, ówczesne Ministerstwo Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej powołało w 2003 r. do realizacji program, którego celem
miało być opracowanie jednolitego systemu informatycznego dla obszarów usług
społecznych i rynku pracy5. Bezpośrednim wynikiem tego etapu prac były
opracowania dotyczące:
1. specyfikacji wymagań jednolitego systemu informatycznego, tj. całościowego
opisu funkcji i zadań, których realizację system informacyjny Syriusz miał
wspierać w funkcjonowaniu publicznych służb zatrudnienia;
2. zarządzania programem, które wykorzystując podstawę standardowej
metodyki zarządzania projektami, określiło wszystkie specyficzne dla MPiPS
oraz publicznych służb zatrudnienia zagadnienia dotyczące kompleksowej
organizacji przedsięwzięcia.
Z dzisiejszej perspektywy, kiedy proces projektowania i budowy
przedsięwzięć teleinformatycznych uległ znaczącej standaryzacji, stosowanie
metodyk zarządzania projektami, takich jak Prince2 czy PMI, jest pewnego rodzaju
normą, należy zwrócić uwagę, że w okresie rozpoczęcia prac dotyczących
programu Syriusz przyjęte podejście do realizacji było na wskroś nowatorskie.
Warto zauważyć, że odejście od szczegółowych (technicznych) specyfikacji na
rzecz opisu wymagań było jedną z dobrych praktyk zaczerpniętych z rozwiązania
wprowadzanego w tamtym okresie m.in. przy budowie i utrzymaniu systemu dla
urzędów pracy w Austrii. Natomiast, wchodzącą i często nieprzetłumaczoną
w odpowiedniej jakości na język i grunt polski metodykę PRINCE2
„przystosowano” do specyficznego zakresu i ryzyka zagadnienia, jego
interesariuszy, odbiorców rezultatów, itp. Przystosowanie, czy też przypisanie
konkretnych funkcji w istniejącej organizacji, jest dzisiaj oczywiste i w zasadzie
każdy dokument otwarcia (dokument inicjujący projekt) w pewnym zakresie
zawiera takie elementy. Jednak, jak wspomniano powyżej, praktyczne
zastosowanie metodyki zarządzania projektami informatycznymi - dodatkowo
w warunkach administracji publicznej w tamtym okresie - zasługuje na
wyróżnienie.
Bezpośrednim efektem zastosowania metodyki PRINCE2 było powołanie
zespołów projektowych w celu realizacji zdefiniowanych zadań. W przypadku prac
prowadzonych w okresie rozpoczynającym się w latach 2003-2004, podział ten był
dodatkowo w pewien sposób uproszczony, gdyż umożliwiał praktyczne
rozwiązanie jednego z najważniejszych problemów realizacji programu Syriusz pozyskania niezbędnych źródeł finansowania. W tym zakresie najskuteczniejszym
rozwiązaniem okazał się montaż, który obejmował środki krajowe (przede
wszystkim Fundusz Pracy), projekty PHARE oraz pojawiające się możliwości
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
5 Późniejsze rozłączenie resortów ds. pracy oraz polityki społecznej było przyczyną
odrębnego prowadzenia prac w zakresie informatyzacji dla ww. obszarów. W dalszej części
publikacji autorzy skupiają się na zagadnieniu dotyczącym informatyzacji publicznych
służb zatrudnienia.
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w zakresie wzmocnienia potencjału polskich instytucji rynku pracy przy
wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ta ostania grupa
środków, umożliwiająca realizację prac zaplanowanych na lata 2004-2008, stała się
zasadniczym elementem dynamizującym proces realizacji programu Syriusz.
W analizie prac tego okresu warto zwrócić uwagę także na przyjęte
podejście do realizacji, które z jednej strony cechowało się dużą praktycznością,
z drugiej zaś minimalizowało koszt i ryzyko prowadzonych prac. Specyfikacja
wymagań jednolitego systemu informacyjnego stanowiła podstawę do rozpoczęcia
dalszych prac wykonawczych. Przyjęto przy tym zasadę, że istniejące już elementy
systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia będą rozwijane
ewaluacyjnie, przede wszystkim przy wykorzystaniu istniejących doświadczeń
oraz wypracowanych kompetencji. Nowe elementy miały być realizowane od
podstaw, poprzez wybór nowych wykonawców, zgodnie z procedurami
związanymi z możliwością wykorzystania źródeł finansowania.
Wynikiem prac ewolucyjnych jest przede wszystkim Oprogramowanie
SyriuszSld, które powstało poprzez eliminację zasadniczych wad SI PULS,
wynikających przede wszystkim z przestarzałej technologii, oraz wykorzystanie
całości wiedzy i doświadczeń związanych z zasadami funkcjonowania ww.
systemu, które zostały zebrane przez Departament Informatyki w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej oraz wykonawcę tego systemu - firmę Sygnity SA
(wcześniej: ComputerLand SA) - podczas współpracy z urzędami pracy przez cały
okres wdrażania i eksploatacji SI PULS. Należy stwierdzić, że Oprogramowanie
SyriuszStd zostało wykonane poprzez migrację wszystkich sprawdzonych
rozwiązań SI PULS, przy uwzględnieniu wszystkich nowych wymagań
opracowanych przy udziale specjalistów Departamentu Informatyki MPiPS.
Kontekst realizacji Oprogramowania Syriuszs,d w tym okresie stanowią
nowe elementy systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia, które
zostały opracowane w ramach programu Syriusz przez Departament Informatyki.
Wśród nich należy wymienić:
1. Aplikację Centralną (AC) zawierająca informację nt. beneficjentów
publicznych służb zatrudnienia, w tym nt. świadczeń, które zostały im
przyznane; AC zapewnia weryfikację danych z rejestrem PESEL, tym samym
AC umożliwia zapobieganie nadużyciom w wykorzystywaniu środków
przeznaczonych na pomoc osobom bezrobotnym;
2. Krajowy System Monitoringu Rynku Pracy (KSMRP) - hurtownia danych zawierająca bogaty zakres danych nt. wszystkich beneficjentów rynku pracy,
którzy zostali zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy;
3. Centralną Bazę Ofert Pracy (CBOP), zawierającą dane nt. ofert pracy
zgłaszanych przez pracodawców;
baza posiada ponadto funkcję
automatycznego dopasowywania ofert pracy;
4. aplikację WUP-Viator, której przeznaczeniem jest informatyczne wsparcie
procesu
decyzyjnego
(z uwzględnieniem
wsparcia
dla
procedury
odwoławczej) oraz realizacji świadczeń i usług przez wojewódzkie urzędy
pracy;
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5. Portal PSZ (www.psz.praca.gov.pl) - następca strony internetowej
www.praca.gov.pl - stanowiący centralny element komunikacji pomiędzy
osobami MPIPS, urzędami pracy oraz ich klientami.
Wyżej wymienione systemy wypełniają miejsce, które do tamtej pory było
zasadniczo niezagospodarowane przez narzędzia informatyczne i aktualnie
podlegają ciągłej weryfikacji i są podstawą dalszych prac rozwojowych.
W przypadku Oprogramowania SyriuszSld można jednak mówić o powszechnym
wprowadzeniu nowej jakości wsparcia generowanego przez systemy informacyjne
dla działań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy. W porównaniu do
wcześniej eksploatowanych systemów, które zostały opracowane w technologiach
pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych, nowe oprogramowanie w pełni
odpowiada współczesnym trendom. Ze względu na rolę powiatowych urzędów
pracy w funkcjonowaniu publicznych służb zatrudnienia, Oprogramowanie
SyriuszSld będzie stanowiło podstawę dla wszystkich usług rozwijanych w systemie
informacyjnym publicznych służb zatrudnienia.
Zakończenie pierwszego etapu realizacji programu Syriusz można datować
zakończeniem realizacji projektów współfinansowanych w ramach perspektywy
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Wynikiem
szeroko zaplanowanych prac w tym okresie było nowe oprogramowanie elementy składające się na system informacyjny publicznych służb zatrudnienia
oraz nowe doświadczenia. Zbiór dotychczasowych osiągnięć oraz doświadczeń
pozwolił zaplanować szereg wyzwań na przyszłość. Zasadnicza część z nich
została sformułowana do realizacji w ramach nowej możliwości finansowej, którą
stanowi Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). W ramach PO KL
przewidziano realizację zasadniczych prac wdrożeniowych i dalszego
unowocześniania systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia.
1.4.Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb
zatrudnienia - drugi etap programu Syriusz: lata 2008-2013
Po zakończeniu perspektywy finansowej SPO RZL, Departament
Informatyki MPiPS sformułował kompleks zadań, których realizatorem jest
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) instytucja powołana przez Ministra
Pracy i Polityki Społecznej w celu realizacji części projektów systemowych
dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Centrum
zostały przygotowane struktury zapewniające całościową realizację zadań
dotyczących rozwoju systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia.
Podstawową rolę w tym zakresie pełni projekt „Implementacja i rozwój systemu
informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Nie mniej warto wymienić także
komplementarne projekty związane z zastosowaniem technologii informatycznych,
takie jak:
1. „Zielona Linia. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”;
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2.

„Oferta szkoleń w technologii eLearning dla pracowników instytucji rynku
pracy, bazująca na programach modułowych opracowanych w ramach SPO
RZL”;
3. „Zaprojektowanie i stworzenie bazy danych na temat projektów
realizowanych w ramach Działania 1.1 oraz Działania 1.5 i 1.6 SPO RZL
2004-2006”.
Ze względu na szeroki zakres oraz stopień skomplikowania
poszczególnych prac w projekcie „Implementacja i rozwój systemu
informacyjnego publicznych służb zatrudnienia” zostały wyodrębnione grupy
powiązanych ze sobą działań celowych, dotyczących m .in.6: aplikacji
dziedzinowych (wdrożenie Oprogramowania SyriuszStd oraz rozbudowa
i wdrożenie aplikacji WUP-Viator), systemów komunikacji pomiędzy systemami
(Broker systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia - następca
Podsystemu Wymiany Danych - PWD), hurtowni danych (poprzez utworzenie
centralnego systemu analityczno-raportowego, tzw. systemu CeSAR), wdrożenia
scentralizowanej infrastruktury teleinformatycznej oraz rozwoju narzędzi
nowoczesnej komunikacji (przede wszystkim wortalu publicznych służb
zatrudnienia oraz systemu szkoleń e-learning).
W szeroko zakrojonym portfelu przedsięwzięć, Oprogramowanie SyriuszSld
charakteryzowało się pełną gotowością do rozpoczęcia wdrożeń, ponieważ, jak
wspomniano powyżej, zostało opracowane i wykonane w ramach wcześniej
realizowanych zadań projektowych przez Departament Informatyki MPiPS.
Wdrożenia Oprogramowania SyriuszSld rozpoczęły się na początku 2009 r.
i miało zakończyć się w kw. II 2011 r. Proces wdrożeń został podzielony na etapy,
spośród których najbardziej kluczowe były wdrożenia pilotażowe. Sam pilotaż
został zrealizowany także w dwóch fazach. W pierwszej uczestniczyły zaledwie
trzy urzędy. Warto wymienić tutaj powiatowe urzędy pracy w Krotoszynie,
Garwolinie i Siemianowicach Śląskich. Opinie pracowników ww. urzędów,
zebrane podczas testów oraz realizacji poszczególnych zadań wdrożeniowych, były
podstawą usunięcia usterek oraz prac dostosowawczych i ergonomizacyjnych.
Prace w tym okresie można określić jako szlif w warunkach rzeczywistych
oprogramowania, które opuściło zakład produkcyjny firmy komputerowej.
W drugiej fazie wdrożeń pilotażowych brało udział następnych 13
jednostek. Pilotaż wdrożeń pozwolił dokładnie zbadać, czy nowe oprogramowanie
w pełni odpowiada oczekiwaniom urzędów. Obserwacje z tego etapu stały się
także podstawą do rozpoczęcia dalszych prac rozwojowych (np. dodania
komponentów dotyczących wsparcia działów kadr i księgowości urzędów pracy)
oraz formułujących ostateczny zakres zadań związanych z wdrożeniem,
np. odnośnie instruktaży związanych z realizacją wdrożeń. Istotne było także
potwierdzenie braku błędów w funkcjonowaniu oprogramowania oraz
intuicyjności obsługi oczekiwanej przez pracowników urzędów. W ażny do
6 W artykule jedynie sygnalizuje się zakres prac przewidzianych do dalszej realizacji.
Poszczególne systemy, ze względu na ich rolę i zakres oddziaływania, zostaną omówione
w odrębnych publikacjach/materiałach informacyjnych.
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odnotowania jest także fakt, iż w ramach tej części procesu wdrożeń,
Oprogramowanie Syriuszs'd zostało pilotażowo uruchomione w trybie kolokacji
SyriuszSul (tzw. trybu SaaS, zang. software as a service - sposobu zdalnego
udostępniania oprogramowania, które zainstalowane jest w centralnym ośrodku
przetwarzania danych i udostępniane użytkownikom za pomocą sieci
teleinformatycznej) w powiatowym urzędzie pracy w Kościerzynie.
Po potwierdzeniu warunków dotyczących jakości i niezawodności
Oprogramowania SyriuszSl<1 oraz praktycznej zasadności przyjętych procedur
wdrożeniowych został rozpoczęty proces wdrożeń we wszystkich pozostałych
powiatowych urzędach pracy. Plan realizacji wdrożeń został podzielony
i określony transzami kwartalnymi. Wdrożenia produkcyjne, obejmujące grupy
liczące ok. 60 powiatowych urzędów pracy, rozpoczęły się w lipcu 2009 r.
W pierwszych etapach wdrożeń produkcyjnych udział brały urzędy, które
dotychczas użytkowały SI PULS. W następnych etapach, poziom trudności
wdrożeń był stopniowo zwiększany poprzez rozpoczęcie prac w największych
jednostkach oraz w urzędach, które dotychczas korzystały z innego
oprogramowania niż SI PULS.
W celu zmniejszenia ryzyka procesu wdrożeń zastosowano różne formy
wymiany informacji w zależności od cyklu wdrożeń w urzędzie. Każdą transzę
wdrożeń poprzedzały spotkania przedwdrożeniowe organizowane przez Centrum
Rozwoju Zasobów Ludzkich; początkowo w formie spotkań centralnych
w Warszawie, następnie w trzech ośrodkach umożliwiających większą dostępność
dla pracowników urzędów. Podczas spotkań inicjujących kolejne transze wdrożeń
bardzo cenne było stworzenie możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy
pracownikami urzędów, którzy zakończyli wdrożenia.
Przed rozpoczęciem zasadniczych prac wdrożeniowych, w każdym
urzędzie pracy odbywało się spotkanie z zespołem wdrożeniowym wykonawcy.
Podczas tych spotkań weryfikowana była gotowość urzędu do rozpoczęcia
wdrożeń oraz określany był szczegółowy plan przedsięwzięcia, ze szczególnym
uwzględnieniem czasu niezbędnego na przeprowadzenie szkoleń pracowników.
Przez cały okres wdrożeń, przedstawiciele zespołów wdrożeniowych byli dostępni
na miejscu w urzędzie w celu rozwiązywania problemów oraz wsparcia
użytkowników. Podobny model wsparcia był dodatkowo zachowywany przez
okres ok. 2 tygodni samodzielnego funkcjonowania urzędu po wykonaniu
czynności wdrożeniowych, tj. po wdrożeniu Oprogramowania SyriuszSld. Po tym
okresie, wymiana informacji była przenoszona na standardowy tryb
z wykorzystaniem przede wszystkim usług wsparcia użytkowników (infolinia,
portal internetowy i poczta elektroniczna). Zakończenie wdrożeń oznaczało także
przejście na standardowy tryb administracji oprogramowania przez urząd.
Prace wdrożeniowe w praktyce zostały zakończone 31 grudnia 2010 r.,
jednak ze względu na przyjęty sposób wsparcia użytkowników oraz procedury
mające zapewnić weryfikację jakości wykonanych usług, formalne zakończenie
wdrożeń nastąpiło w lutym 2011 r. Do dnia 30 czerwca 2011 r. realizowane były
jeszcze prace rozwojowe i dostosowawcze Oprogramowania Syriuszstd w ramach
projektu PO KL zgodnie z rekomendacjami zebranymi podczas ostatnich transz
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wdrożeniowych. Po tym terminie, Oprogramowanie SyriuszStd jest utrzymywane
i rozwijane bezpośrednio przez Departament Informatyki MPiPS.
1.5. Cele i kryteria powodzenia projektu Syriuszstd
Etap przygotowywania wdrożeń Oprogramowania SyriuszStd cechował się
dużą niepewnością. Przyjęte założenia dotyczące usług, które miały być wykonane
w urzędach, nie były sprawdzone w praktyce, skala przedsięwzięcia natomiast
znacząco przekraczała zakres innych prac prowadzonych w tym okresie. Jednak
już na etapie testów wewnętrznych, na podstawie pierwszych doświadczeń
zebranych przez autora oprogramowania i wykonawcę prac wdrożeniowych
(Sygity SA), można było stwierdzić, że nowe oprogramowanie wykazuje wartość
dodaną w stosunku do poprzednika, SI PULS, integrując dane i funkcje,
uproszczając pracę pracowników urzędów, przede wszystkim w zakresie realizacji
projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na podstawie danych z jednego ośrodka trudno jednak było przewidzieć jak będzie
przebiegał proces wdrażania zestandaryzowanego oprogramowania we wszystkich
urzędach. Niepewność była dodatkowo wzmocniona faktem, że do procesu
wdrożeń Oprogramowania SyriuszStd zostało zaimplikowane wdrożenie
standardów usług rynku pracy, wprowadzające znaczącą standaryzację obsługi
klientów niezależnie od miejsca (urzędu) ich świadczenia.
Nie mniej, początkowe prace pozwoliły na określenie kilku celów
i wyzwań przed rozpoczynającym się procesem wdrożeń; zarówno w kategoriach
operacyjnych, jak i technologicznych. Zdecydowanie największym wyzwaniem
było zakończone sukcesem wdrożenie jednolitego oprogramowania we wszystkich
powiatowych urzędach pracy, tj. osiągnięcie celu, którego nie udało się
zrealizować podczas wdrożeń SI PULS. Drugim zachowanie założonych terminów
realizacji, przede wszystkim na skalę wdrożeń (ok. 440 jednostek - 341
powiatowych urzędów pracy wraz z filiami zatrudniających ok. 20.000
pracowników). Kolejnym było zachowanie komplementarności procesu wdrożeń
z innymi zadaniami realizowanymi przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,
dot. m.in. infrastruktury. W tym zakresie istotne było wykorzystanie możliwości
sieci teleinformatycznej wprowadzonej dla potrzeb funkcjonowania systemu
„Zielona Linia” dla potrzeb wdrożeń Oprogramowania SyriuszStd w tzw. trybie
SaaS, a także zgodności wprowadzanych rozwiązań z opracowanym modelem
rozwoju infrastruktury zakładającym wdrożenie infrastruktury scentralizowanej dla
całego obszaru publicznych służb zatrudnienia.
W zakresie infrastruktury, prace projektowe są realizowane nadal
w pełnym zakresie i należy spodziewać się, że w najbliższych latach zostaną
wykonane znaczące działania na rzecz wprowadzenia scentralizowanej
infrastruktury
dla
potrzeb
funkcjonowania
wszystkich
systemów
teleinformatycznych w publicznych służbach zatrudnienia. Należy jednak
zaznaczyć, że wprowadzenie modelu SaaS podczas wdrożeń Oprogramowania
SyriuszStd potwierdziło praktycznie możliwości funkcjonowania modelowej
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infrastruktury. Blisko 45 powiatowych urzędów pracy skorzystało z wdrożeń
w trybie kolokacji SyriuszStd (tzw. trybu SaaS). Dzięki temu, ta pierwsza grupa
urzędów nie musiała ponosić kosztów związanych z zakupem infrastruktury na
etapie wdrożeń, a aktualnie nie musi bezpośrednio zajmować się utrzymaniem
aktualności oprogramowania i jego aktualizacji.
Prace wdrożeniowe zostały wykonane przed wyznaczonym terminem.
W praktyce zostały potwierdzone wszystkie założenia dotyczące sposobu realizacji
wdrożeń, w tym wymiany informacji. Z tego punktu widzenia, projekt wdrożenia
Oprogramowania SyriuszSld może stanowić bogaty zbiór dobrych praktyk, które
mogą być wykorzystane podczas realizacji innych przedsięwzięć wdrożeniowych,
w zakresie przekraczającym projekty na rzecz administracji publicznej.
Nowe oprogramowanie zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez
powiatowe urzędy pracy. Najlepszym potwierdzeniem tej tezy jest fakt, że proces
wdrożeń został zakończony przed terminem i niemalże wszystkie urzędy pracy
wdrożyły komponenty fakultatywne dotyczące wsparcia funkcjonowania urzędu
(tzw. back office). Należy także zwrócić uwagę na poprawność przygotowania
i realizacji całego procesu wdrożeń zarówno od strony technologii, jak i logistyki
przedsięwzięcia.
Podczas
wdrożeń
została
potwierdzona
skuteczność
zastosowanych przez W ykonaweę Sygnity
SA - procedur dostosowania
i optymalizacji oprogramowania. Sprawdziły się także opracowane przez Centrum
Rozwoju Zasobów Ludzkich założenia dotyczące zakresu i harmonogramu
realizacji usług wdrożeniowych oraz wsparcia użytkowników.
Podsumowanie
Projekt dotyczący wdrożenia Oprogramowania Syriuszstd stanowi jedno
z największych przedsięwzięć informatycznych, zrealizowanych w administracji
publicznej w ostatnich latach. Determinantem istotności i krytyczności
zrealizowanych wdrożeń jest fakt, że aktualnie na terenie całego kraju urzędy pracy
mogą świadczyć usługi tej samej jakości odpowiadające standardom określonym
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dane dotyczące wolumenu
i wartości usług, których realizację wspiera Oprogramowanie SyriuszStd pozwalają
jednoznacznie stwierdzić, że jest ono jednym z największych rozwiązań
stosowanych w administracji publicznej.
Wdrożenie
Oprogramowania
SyriuszStd
zostało
zaplanowane
z wykorzystaniem doświadczeń zebranych przez organizatora wdrożeń (Centrum
Rozwoju Zasobów Ludzkich) oraz wykonawcy prac wdrożeniowych (Sygnity SA).
Plany dotyczące zakresu oraz terminów wdrożeń były ambitne. Aby uzyskać
końcowy efekt wymagały dużego zaangażowania zarówno po stronie wykonawcy
wdrożeń, jak również wszystkich pracowników powiatowych urzędów pracy.
Należy stwierdzić, że dzięki temu zaangażowaniu, wszystkie efekty zostały
osiągnięte w stopniu przynajmniej spełniającym zakładane rezultaty. W lutym
2011 r. wdrożenia Oprogramowania Syriuszs,d zostały zakończone. W okresie
wdrożeń kilkanaście tysięcy pracowników urzędów poprawiło swoją wiedzę na
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temat wykorzystania systemu informacyjnego na rzecz świadczenia usług wysokiej
zestandaryzowanej jakości.
Pozostaje mieć nadzieję, że doświadczenia w realizacji programu Syriusz,
w szczególności wdrożeń Oprogramowania SyriuszStd w powiatowych urzędach
pracy będą pomocne także innym instytucjom w realizacji zadań dotyczących
informatyzacji swojej działalności.

Ł u k asz W o źn iak

Pełni
funkcję
koordynatora
projektów
IT
w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jednostce, której celem jest realizacja projektów
systemowych współfinansowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze
środków pochodzących z Unii Europejskiej. Od
2003 r. związany jest z realizacją projektów
informatycznych inicjowanych przez Departament
Informatyki Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. Uczestniczył w tworzeniu i realizacji
programu Syriusz na etapie jego założeń, prac
wykonawczych oraz wdrożeniowych. Aktualnie
zaangażowany jest
w szereg
przedsięwzięć
dotyczących informatyzacji publicznych służb
zatrudnienia oraz jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej.
Równolegle do działań związanych z systemami IT, autor poświęcał się pracy
naukowo-dydaktycznej jako pracownik jednej z uczelni wyższych, gdzie zajmował
się m.in. zagadnieniami dotyczącymi zarządzania finansowego i oceny projektów
inwestycyjnych.
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ROZDZIAŁU

ZARZĄDZANIE PROCESEM WYMAGAŃ ROLA GŁÓWNEGO UŻYTKOWNIKA W PROCESIE
WYKONANIA, WDROŻENIA I UTRZYMANIA
OPROGRAMOWANIA Syriuszstd
Zespól Departamentu Informatyki MPiPS
2.1. Zadania Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie informatyzacji
publicznych służb zatrudnienia
Realizacja przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej prac związanych
z informatyzacją publicznych służb zatrudnienia wynika bezpośrednio z zadań
nałożonych na niego w art. 4 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r., który w szczególności zobowiązuje go do:
• tworzenia, rekomendowania i upowszechniania narzędzi, metod i zasobów
informacyjnych na potrzeby poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy,
organizacji szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych łub innych form
pomocy określonych w ustawie;
• prowadzenia i udostępniania internetowych baz danych z zakresu rynku pracy,
w szczególności dotyczących ofert pracy, instytucji szkoleniowych,
klasyfikacji zawodów i specjalności, standardów klasyfikacji zawodowych,
modułowych programów szkolenia zawodowego;
• upowszechniania informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej
w ustawie oraz pomocy świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia;
•
wprowadzania i rozwijania w publicznych służbach zatrudnienia systemów
teleinformatycznych zapewniających spójny system obsługi rynku pracy oraz
prowadzenia i udostępniania internetowej bazy ofert pracy.
Art. 4 ust 4 przedmiotowej ustawy uprawnia ministra właściwego do spraw
pracy do tworzenia rejestrów centralnych zawierających dane dotyczące iynku
pracy, instytucji rynku pracy, projektów, udzielonej pomocy i świadczeń, a także
dane dotyczące poszukujących pracy, bezrobotnych, pracodawców i ofert pracy,
gromadzone przez publiczne służby zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy,
oraz przetwarzania tych danych na zasadach określonych w przepisach o ochronie
danych osobowych. Realizując powyższe zadanie Minister Pracy i Polityki
Społecznej wykonał i udostępnił nieodpłatnie do eksploatacji dla wszystkich
powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy i/ lub osób bezrobotnych
i poszukujących pracy oraz pracodawców w szczególności następujące systemy/
aplikacje centralne: Portal Publicznych Służb Zatrudnienia, Portal Zielona Linia,
Centralną Bazę Ofert Pracy, Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia, Aplikację
Centralną, Podsystem W ymiany Danych, W UP-Viator, Doradcę 2000,
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Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, Bazę Standardów Kwalifikacji
Zawodowych i Modułowych Programów Szkoleń.
Ust 2 i 3 art. 4 przedmiotowej ustawy dopuszczają również alternatywny
sposób informatyzacji urzędów pracy, poprzez wykorzystanie przez nie systemów
informatycznych, do których autorskie prawa majątkowe posiada producent i dla
których minister właściwy do spraw pracy potwierdził, że są zgodne z opisem
minimalnych wymagań dla systemu teleinformatycznego lub oprogramowania
stosowanego w publicznych służbach zatrudnienia. Przykładem tego podejścia jest
Oprogramowanie SyriuszStd eksploatowane przez wszystkie powiatowe urzędy
pracy, Słowniki Centralne, M onitoring Zawodów i Rejestr Instytucji
Szkoleniowych dostępne dla wszystkich urzędów i/ lub beneficjentów rynku pracy
oraz Zatrudnienie Cudzoziemców - dedykowane dla urzędów wojewódzkich.
Art. 4 ust 5 zobowiązuje natomiast samorządy województw i powiatów do
współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów
centralnych oraz do rejestrowania, gromadzenia i upowszechniania informacji
istotnych dla prawidłowego funkcjonowania rynku pracy (szczegóły określono
w również w art. 8 i 9 przedmiotowej ustawy).
2.2. Najważniejsze
akty
prawne
Oprogramowania Syriuszsid

wpływające

na

funkcjonalność

Kompletny wykaz aktów prawnych regulujących zasady funkcjonowania
publicznych służb zatrudnienia udostępniono w zakładce Akty prawne Portalu
PSZ. Poniżej przytoczono i dokonano krótkiej charakterystyki kilku aktów
prawnych, wpływających w sposób istotny na zakres funkcjonalności
Oprogramowania Syriuszs,d:
• ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia
20 kwietnia 2004 r. - podstawowy akt prawny normalizujący zadania państwa
w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz
aktywizacji zawodowej realizowane przez instytucje rynku pracy działające
w celu:
- pełnego i produktywnego zatrudnienia,
- rozwoju zasobów ludzkich,
- osiągnięcia wysokiej jakości pracy,
- wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej,
- zwiększania mobilności na rynku pracy;
• ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych z dnia 29 października 2010 r. - określa uprawnienia
osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu w
zakresie korzystania z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach
określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
• ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. - określa zasady
i tworzy podstawy rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezależnego
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prowadzenia badań statystycznych, których wyniki mają charakter oficjalnych
danych statystycznych, ustala organizację i tryb prowadzenia tych badań oraz
zakres związanych z nimi obowiązków;
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14
września 2010 r. - określa standardy i szczegółowe warunki prowadzenia
przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy następujących usług rynku
pracy: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i organizacji szkoleń;
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie systemów
teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia
z dnia 30 maja 2011 r. - określa sposób postępowania w zakresie: ogłaszania
opisu minimalnych wymagań dla systemu teleinformatycznego lub
oprogramowania stosowanego w publicznych służbach zatrudnienia,
stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem minimalnych wymagań
oraz ogłaszania terminu dostosowania oprogramowania a także ogłaszania
opisu wymagań określających minimalny zakres informacji o rynku pracy
udostępnianej przez publiczne służby zatrudnienia oraz standardów
obowiązujących w zakresie prezentacji tej informacji na stronach
internetowych publicznych służb zatrudnienia;
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji
bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 25 października 2005 r.- określa
tryb rejestracji i sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących
pracy, wzór karty rejestracyjnej, a także dokumenty niezbędne do ustalenia
statusu bezrobotnego i uprawnień rejestrowanych osób;
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystyki
publicznej na rok 2011 z dnia 9 listopada 2 0 1 0 r. - ustala „Program badań
statystycznych statystyki publicznej na rok 2011”, który obejmuje zbieranie i
przekazywanie danych statystycznych bieżących w roku 2011 i danych za rok
2011 oraz wskazanych danych statystycznych za lata poprzednie;
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów
formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania
oraz wzorów kwestionariusz)' i ankiet statystycznych stosowanych
w
badaniach
statystycznych
ustalonych
w
programie
badań
statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. określa wzory formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych do badań
statystycznych statystyki publicznej na rok 20 1 1 , prowadzonych przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego.

2.3. Komponenty i podstawowa funkcjonalność Oprogramowania SyriuszSld
Oprogramowanie SyriuszSld jest dedykowanym system teleinformatycznym
wspomagającym w sposób kompleksowy realizację statutowych zadań
powiatowych urzędów pracy. System integruje dane, obszary działalności oraz

procesy realizowane na wszystkich szczeblach zarządzania powiatowymi urzędami
pracy. Oprogramowanie SyriuszStd jest następcą i kontynuatorem projektu ALSO
w obszarze Publicznych Służb Zatrudnienia. Jest to jednorodne oprogramowanie,
które zastąpiło systemy eksploatowane dotychczas przez powiatowe urzędy pracy,
tj.: Bezrobotni, PULS, Rubikom+.
Oprogramowanie SyriuszStd zostało wykonane w latach 2007 - 2008,
w 2009 r. rozbudowano je o dodatkowe komponenty Finanse i Księgowość oraz
Kadry i Płace, a także rozpoczęto wdrożenia, którymi docelowo objęto wszystkie
powiatowe urzędy pracy (wraz z filiami). Od 2011 r. rozpoczął się etap utrzymania
i dalszego rozwoju oprogramowania oraz zapewnienia wsparcia dla jego
użytkowników.
Oprogramowanie
SyriuszStd zostało
stworzone
w
architekturze
trój warstwowej z użyciem cienkiego klienta, funkcjonuje w oparciu o lokalną bazę
danych (warstwa zarządzania bazą danych) oraz serwer aplikacji (warstwa
przetwarzania), które mogą być zainstalowane na serwerze zlokalizowanym
w danym urzędzie lub oddanym w kolokację podmiotowi zewnętrznemu oraz
stacje klienta wyposażone w przeglądarkę internetową (warstwa prezentacyjna).
System składa się z następujących, ściśle powiązanych ze sobą komponentów:
• Formalna Obsługa Beneficjenta RP - jest to podstawowy komponent
wykorzystywany przez powiatowe urzędy pracy. Obejmuje funkcje związane
z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub potencjalnych
bezrobotnych i poszukujących pracy zgłaszających się o pomoc, w tym
rejestrację mającą na celu ustalenie statusu osoby a także realizację świadczeń;
• Usługi i Instrumenty Rynku Pracy - umożliwia obsługę osób poszukujących
pracy lub pomocy w jej uzyskaniu. Komponent pozwala zaplanować wizytę
i zaprosić lub wezwać osobę bezrobotną lub poszukującą pracy do urzędu
pracy; przedstawić jej oferty pracy, stażu, szkoleń, doradztwa lub udziału
w zajęciach klubu pracy, a następnie skierować (na uzyskaną wcześniej ofertę)
do pracy, na staż lub na szkolenie, udzielając przy tym niezbędnej pomocy
(np. stypendium, zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania), a także rozliczyć
wydatki urzędu poniesione na sfinansowanie kosztów uczestnictwa osoby
w zajęciach lub jej zatrudnienia;
• Indywidualne Formy Aktywności - umożliwia obsługę osób pozostających
bez pracy (posiadających odpowiedni status). Komponent pozwala
zarejestrować wniosek o jedną z form pomocy związaną z aktywizacją
zawodową oraz decyzję podjętą przez urząd lub zawartą umowę wraz z opisem
finansowych aspektów przyznanej pomocy, a następnie zarejestrować
potwierdzenie wykonania umowy przez beneficjenta, lub zarejestrować spłatę
pożyczki lub zwrot przyznanych środków, o ile nie zostały prawidłowo
wykorzystane;
• Współpraca z Kontrahentem RP - umożliwia obsługę organizacji szkoleń
przez instytucje szkoleniowe oraz miejsc pracy lub miejsc stażu
i przygotowania zawodowego przez pracodawców. Komponent pozwala badać
zapotrzebowanie na szkolenia i zatrudnienie, a następnie zarejestrować wnioski
oraz umowy o zorganizowanie szkoleń, stażu lub przygotowania zawodowego,
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robót publicznych, prac interwencyjnych wraz z oferowanymi kursami lub
miejscami pracy, stażu lub przygotowania zawodowego, a także zarejestrować
wnioski i umowy o przyznaniu refundacji kosztów wyposażenia stanowiska
pracy lub dotyczące innych form finansowania. Ponadto komponent pozwala
kontrolować skuteczność wykorzystania ofert przesłanych z PUP do filii PUP.
Komponent umożliwia także obsługę rozliczenia umów (o organizację
zatrudnienia lub szkoleń) zawartych z pracodawcą lub instytucją szkoleniową,
pozwala udokumentować koszty realizowanych szkoleń lub zatrudnienia,
a następnie wprowadzić rozliczenie kosztów i zarejestrować dokonane wypłaty
refundacji. W przypadku powstania nienależnie otrzymanych wypłat
(np. wskutek niedotrzymania warunków umowy), system umożliwia rejestrację
należności oraz spłat należności;
Monitoring
Finansowy RP - umożliwia obsługę wszystkich funkcji
związanych z utrzymywaniem bieżącej informacji ostanie i wydatkowaniu
środków finansowych w instytucji RP. Pozwala na bieżącą kontrolę środków
planowanych do poniesienia lub faktycznie wydatkowanych na realizację
zadań (np. pozycje w planie budżetowym) oraz wspomaga realizację
sprawozdawczości w powiatowym urzędzie pracy;
Sprawozdawczość Lokalna wspomaga definiowanie sprawozdań
i zestawień na potrzeby własne urzędu. Obsługuje również wyliczanie
wskaźników efektywności w formie predefiniowanego raportu oraz
generowanie sprawozdań z zakresu statystyki publicznej w oparciu
0 zaimplementowane definicje sprawozdań;
Administracja Lokalna - wspomaga realizację podstawowych funkcji
związanych z administracją systemem na poziomie lokalnym, zgodnie
z polityką bezpieczeństwa obowiązującą w danej jednostce, w szczególności
definiowanie kont użytkowników i przydzielanie im uprawnień do
poszczególnych funkcjonalności, zarządzanie słownikami i parametrami
systemu, obsługę komunikatów i kopii bezpieczeństwa systemu;
Finanse i
Księgowość - wspomaga planowanie finansów jednostki,
prowadzenie ewidencji i kontrolę wydatkowanych środków finansowych
w ramach budżetu oraz funduszy w tym Funduszu Pracy, prowadzenie ksiąg
rachunkowych, obsługę dokumentów księgowych, księgowanie operacji,
realizację przelewów i przekazów. Umożliwia generowanie sprawozdań
finansowych, sprawozdań z realizacji budżetu i funduszy oraz szeregu różnych
zestawień definiowanych przez użytkownika;
Kadry - wspomaga obsługę spraw pracowniczych urzędu, w szczególności
spraw związanych z zatrudnieniem, prowadzeniem kontroli nieobecności,
urlopami, zwolnieniami lekarskimi z obsługą szkoleń oraz tworzenie wszelkich
raportów kadrowych;
Płace - wspomaga obsługę obszaru płac w urzędzie w zakresie naliczania
1 wypłat płac pracobiorców zgodnie z Kodeksem Pracy i regulaminami
wewnętrznymi, a także ich rozliczania w myśl prawa podatkowego
i ubezpieczeniowego, w szczególności wypłat wynagrodzeń, zasiłków,
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dodatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, naliczanie
i odprowadzanie podatków od dochodów, a także obsługę bezosobowego
funduszu płac.
Syriuszstd jest system interoperacyjnym, umożliwiającym bezpieczną
wymianę danych zarówno z innymi aplikacjami obszaru PSZ, jak i z narzędziami
wykorzystywanymi
przez
inne
resorty/
podmioty.
W
szczególności
Oprogramowanie SyriuszSld zasila Centralną Bazę Ofert Pracy w aktualne oferty
pracy, Statystyczną Aplikację Centralną w sprawozdanie Rb-33 (wraz
z załącznikami) dotyczące wykonania przez urząd pracy planu finansowego
Funduszu Pracy oraz Aplikację Centralną w dane bezrobotnych i poszukujących
pracy, umożliwiające wykrywanie nadużyć polegających na rejestrowaniu się osób
jednocześnie w kilku urzędach i korzystaniu z oferowanych przez nie usług
i instrumentów rynku pracy. Oprogramowanie Syriuszstd dzięki wykorzystaniu
usług internetowych (web service), udostępnianych w ramach AC, zapewnia
urzędom dostęp do danych osób fizycznych zgromadzonych w rejestrze PESEL,
przez co zwiększa się jakość danych oraz usprawnia proces ich wprowadzania,
a także ogranicza się skala nadużyć związanych z pobieraniem nienależnych
świadczeń (tj. wypłacanych na rzecz osób nieżyjących lub nieposiadających
obywatelstwa polskiego). SyriuszSld usprawnia ponadto wymianę danych z ZUS
(z systemem Płatnik), z podmiotami obsługującymi płatności (z systemami
bankowości elektronicznej), z urzędami skarbowymi (z systemem E-deklaracje),
a także z GUS (zestawienia statystyczne). Oprogramowanie jest również
przygotowane do obsługi korespondencji otrzymywanej/ przekazywanej do
systemów obiegu dokumentów urzędów, elektronicznych skrzynek podawczych
urzędów, platform komunikacyjnych urzędów, itp.
Wdrożenie w powiatowych urzędach pracy Oprogramowania SyriuszSld,
doprowadziło do ujednolicenia zasobów informacji rynku pracy gromadzonych
w lokalnych bazach danych poszczególnych jednostek, co stanowi pierwszy krok
w dalszej rozbudowie rejestrów centralnych MPiPS, przyczynia się do zwiększenia
liczby i kompleksowości świadczenia usług elektronicznych, a także do poprawy
jakości danych statystycznych dotyczących obszaru praca. W sposób bezpośredni
przekłada się to również na ilość i jakość danych gromadzonych i udostępnianych
centralnie - w sierpniu br. liczba powiatowych urzędów pracy, które na bieżąco
zasilają Aplikację Centralną wzrosła do 300 (w ubiegłym rok ok. 120 urzędów),
a liczba prezentowanych aktualnych ofert pracy wynosi ok. 12 - 14 tys.
(w ubiegłym roku średnio ok. 8 - 10 tys.).
2.4. Zadania departamentów merytorycznych M inisterstwa Pracy i Polityki
Społecznej w procesie tworzenia, utrzymania i rozwoju Oprogramowania
Syriusz5"1
W celu utrzymania i rozwoju jednolitego systemu teleinformatycznego
w publicznych służbach zatrudnienia, Departament Informatyki, pełniący
w umowach rolę Głównego Użytkownika lub Zamawiającego, współpracuje
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z następującymi departamentami merytorycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej:
• Departamentem Rynku Pracy - odpowiadającym za kreowanie polityki
i realizację rozwiązań w obszarze rynku pracy, promocji zatrudnienia,
migracji zarobkowych i rozwoju instytucji rynku pracy oraz inicjowanie
i wspieranie działalności publicznych służb zatrudnienia. Departament
przygotowuje również projekty aktów prawnych (ustaw i przepisów
wykonawczych) w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej realizowanej przez instytucje rynku
pracy oraz udziela wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów prawa.
Ponadto departament udziela odpowiedzi na pytania i wątpliwości
0 charakterze merytorycznym zgłaszane przez urzędy pracy, osoby bezrobotne
1 poszukujące pracy lub pracodawców.
Na potrzeby przeprowadzania analiz zjawisk zachodzących na rynku pracy
departament przygotowuje propozycje badań statystycznych z zakresu
bezrobocia oraz instytucjonalnej obsługi rynku pracy do programu badań
statystycznych statystyki publicznej, koordynuje zakres gromadzonych
danych oraz zasady ich udostępniania;
• Departamentem
Funduszy
odpowiadającym
za
planowanie
i gospodarowanie środkami Funduszu Pracy z uwzględnieniem potrzeb
regionalnych i lokalnych rynków pracy oraz potrzeb związanych
z restrukturyzacją zatrudnienia w ramach programów rządowych.
Departament prowadzi również bieżącą analizę przychodów i wydatków
z Funduszu Pracy na podstawie dostępnych danych oraz określa efektywność
gospodarowania i wykorzystania środków Funduszu Pracy;
• Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dokonującym interpretacji zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie uprawnień
osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, a także
tworzącym sprawozdanie statystyczne obejmujące osoby niepełnosprawne;
• Departamentem Analiz Ekonomicznych i Prognoz - odpowiadającym za
gromadzenie i przygotowanie zbiorczej informacji z zakresu misji
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i działań pozostających
w kompetencji ministra oraz za przygotowywanie na tej podstawie projektów
planów działalności, o których mowa w art. 70 ustawy o finansach
publicznych i sprawozdań z ich wykonania, analiz, diagnoz, ocen, prognoz
i informacji. Do kompetencji departamentu należy także sporządzanie analiz
i opracowań z zakresu działów praca, zabezpieczenie społeczne oraz rodzina,
przygotowywanie diagnoz i ocen w ramach opracowywanych przez MPiPS
dokumentów programowych, strategii i programów, a także za koordynację
działań związanych z wyrównywaniem szans kobiet i mężczyzn oraz
promowaniem równości kobiet i mężczyzn.
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2.5. Zadania Departamentu Informatyki w ramach umów realizowanych
przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na wdrożenie i rozwój
Oprogramowania Syriuszstd
W ramach projektu 1.12 „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego
publicznych służb zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013 (PO KL) Departament Informatyki uczestniczył w realizacji następujących
umów związanych z wykonaniem i rozwojem oraz wdrożeniem Oprogramowania
SyriuszSld:
• umowa nr U/5/ZP/2009 na wdrożenie i rozwój Oprogramowania SyriuszStd
z dnia 22 stycznia 2009 r. zawarta pomiędzy CRZL a Sygnity SA;
• umowa nr U/l 18/ZP/2009 na rozszerzenie zakresu usług związanych
z realizacją wdrożenia Oprogramowania SyriuszStd oraz pól eksploatacji na
oprogramowanie z dnia 16 grudnia 2009 r. zawarta pomiędzy CRZL a Sygnity
SA.
W procesie realizacji ww. umów Departament Informatyki pełnił rolę
Głównego użytkownika, tj. przedstawiciela wszystkich urzędów pracy,
odpowiedzialnego za uzgadnianie zakresu oraz opracowywanie specyfikacji zmian
do kolejnych wersji oprogramowania, przeprowadzenie wdrożeń pilotażowych
i produkcyjnych, obsługę błędów i awarii zgłaszanych przez urzędy pracy,
dokonywanie odbiorów merytorycznych produktów i usług wykonanych w ramach
umowy.
W zarządzaniu projektem została wykorzystana metodyka PRINCE2
zgodnie, z którą Główny użytkownik jest odpowiedzialny za jakość i poprawność
merytoryczną wszelkich produktów i usług dostarczonych przez wykonawców,
w szczególności za zapewnienie, że wymagania użytkowników końcowych zostały
jasno zdefiniowane i są kompletne, a wytworzone produkty odpowiadają ich
przeznaczeniu.
2.5.1.

Procedura specyfikacji wymagań dla produktów i usług

Zlecenia dotyczące wykonania produktów lub usług w ramach
przedmiotowych umów były realizowane na podstawie wymagań zmiany lub list
zmian przygotowanych przez Głównego użytkownika. Listy zmian były
formułowane na podstawie propozycji modyfikacji zgłaszanych przez urzędy pracy
i departamenty merytoryczne MPiPS oraz zmian legislacyjnych koniecznych do
wprowadzenia. W tym miejscu należy podkreślić, że największą trudność
stwarzały Głównemu użytkownikowi zmiany zaproponowane przez urzędy pracy,
gdyż często sformułowane były w sposób nieprecyzyjny i wymagały dalszego
uszczegółowienia, należało sprawdzić czy będą one korzystne zarówno dla
mniejszych, jak i dużych urzędów oraz przeanalizować, czy są zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa i nie zaburzą dotychczasowej funkcjonalności
systemu. Listy zmian stanowią mechanizm grupujący szczegółowe wymagania
modyfikacji zaplanowanych do realizacji w określonym terminie/ wersji systemu.
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Wymagania zmiany lub listy zmian wraz z dodatkowymi dokumentami (np. aktami
prawnymi lub projektami aktów prawnych) były przekazywane do CRZL
pełniącego funkcję Zamawiającego.
W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących
poszczególnych przepisów prawnych bądź sposobu ich implementacji
w oprogramowaniu Główny użytkownik we współpracy z departamentami
merytorycznymi MPiPS, w szczególności z Departamentem Rynku Pracy,
przygotowywał odpowiedź na tzw. zapytania projektowe przekazywane przez
Wykonawcę.
Na podstawie wymagań zmiany lub list zmian, udzielonych wyjaśnień oraz
wyników własnej analizy Wykonawca przygotowywał i przedkładał do akceptacji
projekty wstępne, zawierające: szczegółowe opisy produktów lub usług, terminy
ich realizacji oraz oszacowanie pracochłonności lub kosztorysy. Po weryfikacji
poprawności projektów wstępnych Główny użytkownik akceptował zakres
merytoryczny lub przekazywał uwagi mające na celu osiągnięcie pełnej zgodności
z wymaganiami użytkowników końcowych i/ lub zmianami legislacyjnymi. W tym
miejscu należy podkreślić, że uzyskanie akceptacji Głównego użytkownika dla
projektów wstępnych stanowiło niezbędny warunek dla rozpoczęcia przez
Wykonawcę prac związanych z implementacją zmian w oprogramowaniu lub
świadczenia usług.
2.5.2.

Procedura odbioru produktów i usług

Modyfikacje zaimplementowane w systemie wraz z dokumentacją:
wykazem zmian, projektową, techniczną i użytkownika oraz raportem z testów
zrealizowanych w środowisku testowym Wykonawcy podlegały ocenie
merytorycznej przez Głównego użytkownika. W przypadku pakietów
aktualizacyjnych zawierających kolejne wersje oprogramowania Główny
użytkownik przeprowadzał testy akceptacyjne w środowisku testowym MPiPS, na
podstawie scenariuszy testów przygotowanych przez Wykonawcę oraz własnych
przypadków testowych, mające na celu zweryfikowanie zgodności zmian
zaimplementowanych w systemie z założeniami projektowymi. Główny
użytkownik przygotowywał raporty z testów, zawierające wykaz błędów
i nieprawidłowości stwierdzonych w danej wersji oprogramowania. Dokonując
akceptacji pakietów aktualizacyjnych Główny użytkownik wspomagał się również
wynikami testów przeprowadzonych w środowisku produkcyjnym pilotażowych
urzędów pracy.
Przedstawiona powyżej trójstopniowa procedura weryfikacji jakości
oprogramowania sprawiła, że do wdrożenia produkcyjnego we wszystkich
urzędach pracy przekazywane są stabilne wersje systemu, w których
prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych błędów ograniczono do minimum.
Przestrzeganie tak rygorystycznej procedury jest szczególnie ważne ze względu na
skalę wdrożenia (tj. 341 powiatowych urzędów pracy, ok. 20 000 użytkowników
końcowych), częstotliwość dystrybucji pakietów aktualizacyjnych (ok. 4 - 6 wersji
Oprogramowania SyriuszStd rocznie) oraz dużą złożoność systemu i zakres
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modyfikacji (każdy pakiet zawiera od kilkunastu do kilkudziesięciu zmian). Przy
tak złożonym systemie oraz tak licznej grupie użytkowników końcowych
konsekwencje usuwania nieprawidłowości byłyby bardzo czasochłonne
i kosztowne oraz mogłyby doprowadzić do zdestabilizowania pracy powiatowych
urzędów pracy. W przypadku uzyskania pozytywnych wyników testów Główny
użytkownik dokonywał akceptacji pakietów aktualizacyjnych, co umożliwiało
Wykonawcy dystrybucję wersji do wszystkich powiatowych urzędów pracy.
Na podstawie opinii merytorycznej Głównego użytkownika, Zamawiający
dokonywał odbioru wykonanych produktów i/ lub zrealizowanych usług.
Zamawiający nie mógł dokonać ostatecznego odbioru, w sytuacji gdy Główny
użytkownik wydał negatywną opinię wraz z uzasadnieniem w zakresie produktów
i/ lub usług przedstawionych do odbioru.
2.5.3.

Procedura obsługi awarii Oprogramowania Syriuszs,d

W przypadku wystąpienia awarii czyli sytuacji, w której nie jest możliwa
prawidłowa eksploatacja Oprogramowania SyriuszStd urzędy pracy miały
obowiązek informować o tym Departament Informatyki, z podaniem okoliczności
oraz skutków jej wystąpienia. Główny użytkownik dokonywał oceny zasadności
zgłoszenia awarii. W przypadku potwierdzenia zasadności, zgłoszenie awarii było
przekazywane Wykonawcy w celu usunięcia, polegającego na przywróceniu
poprawnego funkcjonowania Oprogramowania SyriuszSld oraz odtworzeniu
utraconych lub uszkodzonych danych.
2.5.4.

Procedura obsługi błędów Oprogramowania SyriuszStd

Mając na uwadze ciągłe monitorowanie jakości oprogramowania
Departament Informatyki ściśle współpracował z urzędami pracy w procesie
usuwania błędów i nieprawidłowości w Oprogramowaniu SyriuszStd.
W toku realizacji umów, o których mowa na wstępie rozdziału 2.5,
wypracowano następującą procedurę obsługi błędów:
• zgłoszenie błędu przez urząd pracy lub Głównego użytkownika do
Wykonawcy;
• diagnoza błędu dokonana przez Wykonawcę;
• weryfikacja diagnozy błędu przez Głównego użytkownika;
• usunięcie błędu z oprogramowania przez Wykonawcę;
• wytworzenie i dostarczenie pakietu aktualizacyjnego przez Wykonawcę;
• weryfikacja poprawności pakietu aktualizacyjnego - w środowisku testowym
Głównego użytkownika i produkcyjnym pilotażowych urzędów pacy;
• przekazanie pakietu aktualizacyjnego do wdrożenia produkcyjnego we
wszystkich powiatowych urzędach pracy.
Po uzyskaniu od Wykonawcy diagnozy zgłoszonego błędu Departament
Informatyki dokonywał jego oceny pod względem zasadności, kategorii oraz
terminu planowanego usunięcia. Po usunięciu błędu w Oprogramowaniu SyriuszStd
Wykonawca dostarczał Zamawiającemu odpowiedni pakiet aktualizacyjny wraz z
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wymaganą dokumentacją, które podlegały standardowej procedurze odbioru.
W przypadku potwierdzenia faktu usunięcia błędu pakiet aktualizacyjny
przekazywany był do wdrożenia produkcyjnego we wszystkich powiatowych
urzędach pracy, co ostatecznie kończyło procedurę obsługi błędów.
2.5.5.

Procedura wdrożeń pilotażowych i produkcyjnych Oprogramowania
Syriusz?td

Celem strategicznym zawartym w umowach, o których mowa na wstępie
rozdziału 2.5, było wdrożenie Oprogramowania SyriuszSld we wszystkich
powiatowych urzędach pracy. Efekt ten był możliwy do osiągnięcia dzięki dużemu
zaangażowaniu wszystkich stron biorących udział w procesie wdrożeń, tj.
powiatowych urzędów pracy, W ykonawcy umowy - firmy Sygnity SA,
Zamawiającego - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Głównego
użytkownika - Departamentu Informatyki MPiPS. W szczególności Departament
Informatyki realizował w tym zakresie następujące zadania: akceptował pod
względem merytorycznym wszystkie dokumenty związane z realizacją umowy
m.in. „Plan wdrożeń”, „Analizę procesów IT oraz opracowanie procedur
wymaganych ze względów jakościowych i bezpieczeństwa funkcjonowania
Oprogramowania
SyriuszSld”, „Techniczną koncepcję wdrożeń”, „Wytyczne
platform sprzętowo-systemowych na podstawie przeprowadzonych testów”,
raporty z poszczególnych urzędów pracy dotyczące przeprowadzonych wdrożeń
oraz raporty z przeprowadzonych instruktaży przystanowiskowych. Duży nacisk
położono również na monitorowanie wykonania usług wdrożeniowych
i konsultacyjnych, w szczególności dbałość o ich jakość i terminowość, co
związane było również z wizytami w wybranych urzędach pracy.
2.5.6.

Współpraca z urzędami pracy

W ramach realizacji umów Departament Informatyki na bieżąco udzielał
odpowiedzi na pytania urzędów pracy dotyczące zagadnień związanych
z funkcjonowaniem Oprogramowania SyriuszStd, a w szczególności:
• zakresu funkcjonalnego oraz zasad działania poszczególnych funkcji
oprogramowania;
• problemów technicznych.
2.5.7.

Konsultacje

Główny użytkownik opiniował również wnioski urzędów pracy
o zorganizowanie przez W ykonawcę umowy konsultacji, których celem było
wyjaśnienie wątpliwości związanych z eksploatacją Oprogramowania SyriuszStd.
W uzasadnionych przypadkach wnioski były kierowane do realizacji przez
Wykonawcę.
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2.5.8.

Zadania Departamentu Informatyki realizowane w ramach bieżącej
umowy na rozwój i utrzymanie Systemu PSZ oraz zapewnienie
wsparcia dla użytkowników końcowych

Na potrzeby kontynuacji zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem
Oprogramowania SyriuszStd oraz innych aplikacji (tj. Monitoring Zawodów,
Rejestr
Instytucji
Szkoleniowych,
Słowniki
Centralne,
Zatrudnienie
Cudzoziemców) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zawarło w dniu 15 lipca
2011 r. umowę nr 53/DI/W R/2011 z firmą Sygnity SA na utrzymanie i rozwój
Systemu PSZ. Umowa obowiązywać będzie do dnia 30 czerwca 2013 r.
Departament Informatyki MPiPS
odpowiada
za całokształt realizacji
przedmiotowej umowy - pełni więc zarówno obowiązki Zamawiającego, jak
i Głównego użytkownika.
Podstawowy zakres usług stanowiących przedmiot umowy jest
analogiczny do zakresu występującego we wcześniejszych umowach i obejmuje:
utrzymanie i rozwój wszystkich ww. aplikacji wchodzących w skład Systemu PSZ,
zapewnienie wsparcia dla użytkowników (w tym świadczenie usługi hot-line
i udzielanie konsultacji), a także usuwanie błędów Systemu PSZ i awarii
w Systemie PSZ. W obecnej umowie położono natomiast szczególny nacisk na
ściślejszą współpracę z użytkownikami końcowymi. Po pierwsze urzędy pracy
m ają możliwość zgłaszania zmian do systemu bezpośrednio do MPiPS poprzez
udostępnione w tym celu skrzynki pocztowe. Wychodząc na przeciw
oczekiwaniom urzędów
dotyczącym
pogłębiania
wiedzy
w zakresie
funkcjonalności i zmian wprowadzanych w eksploatowanych przez nie systemach
informatycznych, w ramach przedmiotowej umowy przewidziano również pulę
środków do wykorzystania na organizację konsultacji dla użytkowników
końcowych, w szczególności:
• konsultacji grupowych - na rzecz PSZ w ramach spotkań organizowanych
przez Wykonawcę lub Zamawiającego, których celem będzie:
zaprezentowanie zmian w Systemie PSZ wykonanych w ramach realizacji
przedmiotu umowy w okresie poprzedzającym dany cykl konsultacji
grupowych,
zaprezentowanie odpowiedzi udzielanych na pytania i wątpliwości,
związane z eksploatacją Systemu PSZ, które były najczęściej zgłaszane
przez Użytkowników na hot-line Wykonawcy w okresie poprzedzającym
dany cykl konsultacj i grupowych,
udzielenie odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie wątpliwości, związanych
z eksploatacją Systemu PSZ, zadane przez Użytkowników przed danym
cyklem konsultacji grupowych;
• konsultacji przystanowiskowych - organizowanych bezpośrednio w urzędach,
których celem będzie:
udzielenie odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące zmian
w Systemie PSZ wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy lub
zawiązane z bieżącą eksploatacją Systemu PSZ, zadane przez dany urząd,
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zademonstrowanie w Systemie PSZ sposobów obsługi praktycznych
problemów występujących w danym urzędzie.
2.5.9.

Pozostałe zadania Głównego użytkownika realizowane w projekcie
1.12 „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych
służb zatrudnienia”

Ze względu na szeroki zakres oraz stopień skomplikowania
poszczególnych prac, w projekcie 1.12 „Implementacja i rozwój systemu
informacyjnego publicznych służb zatrudnienia” zostały wyodrębnione trzy
działania strategiczne:
• wdrożenie oraz rozwój oprogramowania komputerowego wykonanego
w ramach realizacji projektu „Powstanie Systemu Informacyjnego Publicznych
Służb Zatrudnienia Syriusz”;
• rozwój hurtowni danych publicznych służb zatrudnienia;
• rozwój narzędzi nowoczesnej komunikacji beneficjentów oraz instytucji
publicznych służb zatrudnienia.
W ramach pierwszego działania strategicznego, oprócz wdrożenia i rozwoju
Oprogramowania SyriuszSld, realizowano prace m.in. na rzecz:
• modernizacji i wdrożenia aplikacji W UP-Viator. Zmodernizowana aplikacja
WUP-Viator będzie wspierała realizację świadczeń i usług na rzecz klientów
wojewódzkich urzędów pracy w pełnym zakresie, m.in. z uwzględnieniem
obsługi sprawozdawczości oraz wymiany danych (informacji) z innymi
podmiotami, w szczególności z powiatowymi urzędami pracy. Zadanie jest
obecnie realizowane w ramach umowy nr U /l 19/2009/ZP/2011 z dnia 28 lipca
2011 r., zawartej przez CRZL z firmą Sygnity SA, na wykonanie usług
rozbudowy, wdrożenia i rozwoju aplikacji WUP-Viator;
• wykonania i wdrożenia narzędzia zapewniającego komunikację pomiędzy
wszystkimi elementami systemu informacyjnego publicznych służb
zatrudnienia. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez wdrożenie komponentu
Suriusz_broker, ograniczającego konieczność powielania tych samych danych
przez wszystkie elementy systemu oraz umożliwiającego synchronizację
wymiany niezbędnych informacji. Pierwszy etap prac zaplanowanych do
realizacji w ramach tego działania strategicznego wykonano w ramach umowy
nr U /l 10/ZP/2009 z dnia 24 listopada 2009 r., zawartej przez CRZL a eo
Networks SA, na opracowanie opisu wymagań funkcjonalnych i technicznych
dla Syriusz_broker;
• rozwoju infrastruktury informatycznej, która umożliwi włączanie kolejnych
usług systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia przy
jednoczesnym wzroście elastyczności i redukcji kosztów jej budowy.
Drugie działanie strategiczne dotyczy zapewnienia zdefiniowanej przez
MPiPS, publiczne służby zatrudnienia oraz inne instytucje (np. GUS)
funkcjonalności hurtowni danych. Pierwszy etap realizacji zadania wykonano
w ramach umowy nr U/49/1.12/ZP/2010, zawartej między CRZL a Pentacomp
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Systemy Informatyczne SA, na wykonanie koncepcji rozwoju hurtowni danych
publicznych służb zatrudnienia. Na podstawie koncepcji przygotowano
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i Opis Przedmiotu Zamówienia
oraz przekazano je do konsultacji wewnętrznych MPiPS.
Przedmiotem trzeciego działania jest szeroko rozumiany rozwój narzędzi
nowoczesnej komunikacji. Pierwszy etap realizacji zadania wykonano w ramach
umowy nr U /l 03/2009/1.12/ZP/2010 z dnia 22 lipca 2010 r., zawartej pomiędzy
CRZL a konsorcjum firm: 3W-Studio, Maison Research Consulting, Techweb
Software Sp. z o.o., na wykonanie analizy obszaru oraz projektu i strategii rozwoju
nowoczesnych narzędzi komunikacji.
Ww. umowy realizowane były przez CRZL we współpracy
z Departamentem Informatyki. W procesie prowadzenia zamówień publicznych
przedstawiciele Głównego użytkownika brali udział w pracach komisji
przetargowych, współuczestnicząc w przygotowaniu dokumentacji postępowań,
w szczególności opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz SIWZ wraz
z kryteriami oceny ofert. Te strategiczne dokumenty, określające kształt przyszłych
systemów informatycznych, konsultowane były z przedstawicielami powiatowych
urzędów pracy oraz w zależności od ich zakresu, z odpowiednimi departamentami
merytorycznymi MPiPS. Zatwierdzenie ostatecznej wersji dokumentów
znajdowało się w gestii Departamentu Informatyki.
Również oferty firm podlegały ocenie m.in. Departamentu Informatyki. Po
wyłonieniu najkorzystniejszej oferty i podpisaniu przez CRZL umowy,
Departament Informatyki pełnił w realizacji dalszych prac także rolę Głównego
użytkownika. W spółuczestniczył w tworzeniu i opiniował m. in. dokumenty
inicjujące projekty, dokumentację projektową i techniczną oraz użytkownika. Na
etapie realizacji umów Departament Informatyki uczestniczył w procesie odbioru,
zatwierdzając, po uprzedniej konsultacji z urzędami pracy, zakres merytoryczny
wykonanych produktów i usług. Jednocześnie podczas odbioru Departament
Informatyki weryfikował jakość oprogramowania, w szczególności konsultując
z powiatowymi urzędami pracy prawidłowość wprowadzonych modyfikacji.
W przypadku złożonych zagadnień obejmujących kwestie wykraczające poza
aspekty techniczne, Departament Informatyki koordynował pozyskanie wyjaśnień
z innych departamentów MPiPS. Ważnym elementem prac prowadzonych przez
Departament Informatyki było podejmowanie decyzji o możliwości przekazania
oprogramowania do wdrożenia pilotażowego i produkcyjnego.
2.5.10. Procedura badania zgodności oprogramowania z opisem systemu
teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia
Realizując zapisy art. 4 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, który stanowi, że minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi w drodze rozporządzenia
sposób postępowania w zakresie: ogłaszania minimalnych wymagań dla systemu
teleinformatycznego lub oprogramowania stosowanego w publicznych służbach
zatrudnienia, stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem minimalnych
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wymagań oraz ogłaszania terminu dostosowania oprogramowania, ogłaszania
opisu wymagań okres łających minimalny zakres informacji o rynku pracy
udostępnianej przez publiczne służby zatrudnienia, Departament Informatyki wraz
z Departamentem Rynku Pracy przygotował rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. oraz obecnie obowiązujące
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach
zatrudnienia.
Zgodnie z zapisami przedmiotowego rozporządzenia Departament
Informatyki przeprowadził procedurę badania zgodności oprogramowania
z opisem minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych stosowanych
w publicznych służbach zatrudnienia. Pierwszym krokiem w ramach ww. zadania
było opracowanie, we współpracy z urzędami pracy oraz departamentami
merytorycznymi MPiPS, dokumentu pt. „Opis systemu teleinformatycznego
publicznych służb zatrudnienia wersja 2.0”. Zawiera on opis minimalnej
funkcjonalności oprogramowania, które powinno wspomagać realizację
ustawowych zadań psz, w szczególności: rejestrację i ewidencję osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, obsługę świadczeń dla osób bezrobotnych i poszukujących
pracy, obsługę refundacji dla pracodawców, usprawnienie pośrednictwa pracy,
obsługę szkoleń, doradztwa zawodowego i klubów pracy dla osób bezrobotnych
1 poszukujących pracy, rozliczenia środków Funduszu Pracy i Europejskiego
Funduszu Społecznego, obsługę zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz
naliczanie statystyk rynku pracy. Oprócz tego dokument zawiera strukturę danych,
wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju
systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury systemu, w tym
zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz
protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2
lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne. Dokument uwzględnia również zestaw
scenariuszy testowych zawierających przypadki testowe wraz z danymi testowymi.
Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
02 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych
w publicznych służbach zatrudnienia (Dz. U. z 2007 r. Nr 212, poz. 1566) minister
właściwy do spraw pracy ogłosił w dniu 19 kwietnia 2011 r. w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym informację
o obowiązującej wersji opisu systemu, terminie dostosowawczym, okresie
przejściowym oraz adresie internetowym, pod którym udostępniono szczegółową
dokumentację obowiązującej wersji opisu systemu wraz z zestawem scenariuszy
testowych.
Departament Informatyki przeprowadził ocenę wniosku producenta
zgłaszającego oprogramowanie do procedury zgodności pod względem
kompletności i zgodności z zapisami rozporządzenia. Po wydaniu pozytywnej
opinii w zakresie wniosku Departament Informatyki dokonał przeglądu
dokumentacji oprogramowania, tj. dokumentacji technicznej, użytkowej,
słowników definicji używanych terminów i indeksów oraz przeprowadził testy
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oprogramowania W wyniku przeprowadzonych działań firma Sygnity SA uzyskała
z dniem 27 maja 2011 r. świadectwo zgodności, potwierdzające zgodność
Oprogramowania SyriuszStd oraz aplikacji Zatrudnienie Cudzoziemców z „Opisem
systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia wersja 2.0”. Tym
samym został spełniony zapis ustawowy zawarty w art. 4, ust 3 stanowiący o tym,
że publiczne służby zatrudnienia używają oprogramowania, które jest zgodne
z wymaganiami
określonymi przez ministra właściwego ds.
pracy
w rozporządzeniu w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych
w publicznych służbach zatrudnienia.
Podsumowanie
Reasumując należy stwierdzić, że zadania Głównego użytkownika
ewoluują w zależności od fazy cyklu życia systemów informatycznych i zapisów
umów, w ramach których są realizowane. W pierwszym okresie najważniejszą rolę
odgrywa właściwe przeanalizowanie i zrozumienie potrzeb różnych grup
użytkowników oraz opracowanie odpowiadających im założeń projektowych.
W drugim etapie największy nacisk należy położyć na wykonanie i weryfikację
jakości oprogramowania zarówno w warunkach środowiska testowego, jak
i wdrożenia produkcyjnego. Kolejny czynnik sukcesu stanowi właściwe
przygotowanie i realizacja prac wdrożeniowych oraz przygotowanie i zachęcenie
użytkowników końcowych do pracy z nowym systemem, co często wiąże się ze
zmianą dotychczasowego sposobu organizacji pracy urzędu. Po zakończeniu prac
wdrożeniowych istotną rolę odgrywa zapewnienie utrzymania systemu, jego
rozwoju (aby odpowiadał zmieniającym się przepisom prawa oraz wzrastającej
świadomości i umiejętnościom użytkowników końcowych) oraz wsparcia dla
użytkowników.
Zgodnie z przyjętym podziałem kompetencji w przypadku umów
realizowanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Departament
Informatyki pełnił funkcję Głównego użytkownika, reprezentującego interesy
użytkowników końcowych, a jego rola ograniczała się do zainicjowania projektu,
podejmowania decyzji merytorycznych dotyczących specyfikacji przedmiotu
zamówienia oraz weryfikacji jakości produktów i usług wykonywanych w ramach
umowy. W przypadku umów zawartych przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej Departament Informatyki odpowiada zarówno za aspekty formalno organizacyjne realizacji umów, jak i za merytoryczną poprawność produktów
i usług.
Realizacja zadań wynikających z kolejnych faz życia oprogramowania oraz
przyjęty podział kompetencji w ramach realizacji umów zostały zweryfikowane
w praktyce w procesie wytworzenia, wdrożenia oraz zapewnienia utrzymania
i rozwoju Oprogramowania SyriuszStd. Należy stwierdzić, że były słuszne, gdyż w
wyniku ich realizacji powstało oprogramowanie wspomagające w sposób
kompleksowy realizację ustawowych obowiązków powiatowych urzędów pracy
oraz zostało z sukcesem wdrożone we wszystkich urzędach. Stanowi ono dobrą
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bazę dla kontynuacji dalszych prac związanych z centralizacją systemów i zbiorów
informacji dotyczących rynku pracy oraz rozwojem usług elektronicznych
świadczonych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy.
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ROZDZIAŁ III

Syriuszstd - NASTĘPCA SI PULS CZY COŚ WIĘCEJ?
Teresa MĘCIŃSKA, Andrzej RYBKA, Mariusz KULAWIK
„ Ludzie tęsknią za całkowitą odmianą, a
jednocześnie pragną,
by
wszystko
pozostało takie ja k dawniej
Paulo Coelho
Wstęp
Powszechnie wiadomo, że otaczająca nas rzeczywistość ulega ciągłym
zmianom, a tempo tych przemian jest coraz szybsze. Nie inaczej wygląda sytuacja
potrzeb użytkowników systemów IT. Powody zmian są bardzo różne. Często są to
przyczyny technologiczne lub prawne. To właśnie świadomość użytkowników
systemu, wynikająca z ograniczeń i niedoskonałości systemu SI PULS, dala
początek nowej wizji kompleksowego rozwiązania informatycznego, które miało
przyspieszyć i usprawnić procesy obsługi beneficjentów urzędów pracy,
a w efekcie zwiększyć skuteczność i efektywność usług rynku pracy.
System SI PULS był używany przez ponad 90% powiatowych urzędów
pracy. Jak każdy jednak system, tak i ten posiadał pewne mankamenty. Głównym
problemem były przestarzałe narzędzia informatyczne. System w całości został
wykonany w technologii Progress, która przestała być wspierana na początku tego
wieku. Uniemożliwiało to rozwój systemu w kierunku poprawy wydajności
i ergonomii interfejsu oraz w zakresie dodawania nowych złożonych
funkcjonalności.
Poszukując nowoczesnego rozwiązania rozpoczęto prace nad budową
nowego systemu informatycznego, który spełniłby wszystkie oczekiwania
i wymagania użytkowników.
W poniższym artykule zamieszczono krótką charakterystykę systemu
Syriuszs,d bazując na poszczególnych komponentach składających się na całość
oprogramowania. Przedstawiono również główne zmiany jakie zaszły
w oprogramowaniu w porównaniu z poprzednikiem SyriuszSld - SI PULS.
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3.1. Koncepcja realizacji projektu Syriuszstd

Praca nad
wymaganiami

końcowym

Projekt
oprogramowania

Produkcja
oprogramowania

ifif

ersja końcowa

Rozpoczynając prace nad oprogramowaniem SyriuszSld dokonano
głębokiej analizy procesów biznesowych zachodzących w urzędach pracy.
Nastąpiła także szczegółowa identyfikacja oraz ocena mocnych i słabych stron
dotychczasowego oprogramowania. Zidentyfikowano trudne, złożone i krytyczne
funkcjonalności z punktu widzenia produkcyjnego, wdrożeniowego i użytkowego.
Założenie było następujące: nie zmieniać tego co dobre oraz uzupełnić braki
projektowe w nowym Oprogramowaniu Syriuszstd.
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Na każdym etapie realizacji projektu trwały konsultacje pomiędzy
użytkownikiem głównym a dostawcą oprogramowania w celu jak najlepszej
standaryzacji oprogramowania.
W wyniku efektywnej współpracy pomiędzy stronami powstała bardzo
szybko wersja demonstracyjna oprogramowania SyriuszStd (prototyp), która
umożliwiała użytkownikom końcowym wgląd w proponowane rozwiązania. Dzięki
temu
użytkownicy
mogli
na
wczesnym
etapie
zapoznawać
się
z oprogramowaniem, ćwiczyć jego obsługę i co najważniejsze - przekazywać
cenne uwagi dotyczące zakresu funkcjonalnego nowego systemu. Można
z pewnością stwierdzić, że ten etap był jednym z kluczowych. Zabrakło go przy
produkcji SI PULS, kiedy to użytkownik końcowy zapoznał się
z oprogramowaniem już po zakończeniu prac przez producenta i zweryfikowaniu
systemu przez użytkownika głównego. W konsekwencji wydłużyło to zasadniczo
proces wdrożeń oprogramowania i zmniejszyło stopień zadowolenia użytkownika
końcowego z systemu SI PULS. Starano się więc nie popełnić ponownie tego
błędu. Bardzo szybko dopuszczono użytkownika końcowego do prac nad realizacją
projektu Syriuszstd. Celem było, aby to właśnie użytkownik końcowy miał realny
wpływ na konkretne rozwiązania projektowe.
Oprogramowanie SyriuszSld powstawało w kilku etapach. W pierwszej
kolejności stworzono komponenty ogólnosystemowe i formalnej obsługi
beneficjentów rynku pracy. W kolejnym etapie zrealizowano komponenty
z zakresu usług rynku pracy, współpracy z kontrahentem, statystyki (bez
możliwości

Formalna Obsługa
Beneficenta

Usługi i Instrumenty
Rvnku Pracy___

Finanse i Księgowość

Administracja Lokalna

Indywidualne Formy
Aktywności ___

Kadry

Słowniki

Współpraca z
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Części
osolnosvstemowe

Sprawozdawczość
iokaina (bez MPiPS 011

Sprawozdawczość
MPiPS
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wyliczenia MPiPS 01) i monitoringu finansowego. Na końcu utworzono
komponent finansowo-księgowy, kadrowo-placowy oraz zaimplementowano
wyliczenia sprawozdania MPiPS. Każda wytworzona wersja oprogramowania była
poddawana ocenie użytkowników końcowych. Jednak kluczowym testem
oprogramowania stały się trzymiesięczne testy w warunkach rzeczywistych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie.
Zanim przystąpiono do masowych wdrożeń oprogramowania w urzędach
pracy, system zainstalowano produkcyjnie w 3 pilotowych urzędach, a później
w kolejnych 16. Następnie zgodnie z planem oprogramowanie trafiło do małych
jednostek, a później do jednostek mających doświadczenie pracy w SI PULS.
W kolejnej fazie przystąpiono do wdrożeń w urzędach pracy, które dysponowały
bazami danych o dużych rozmiarach oraz w jednostkach z filiami, gdzie należało
dokonać łączenia baz danych. Na końcu odbyły się wdrożenia w urzędach, które
pracowały w innych systemach niż SI PULS. Było to działanie celowe, z uwagi na
trudny temat migracji. Ze względu na odmienną logikę i strukturę danych
w systemach innych dostawców, producenci oprogramowania SyriuszSui
potrzebowali więcej czasu na dokładne przygotowanie się do migracji danych.
Dodatkowym problemem wdrożeniowym w ostatniej fazie były przyzwyczajenia
użytkowników końcowych do innych rozwiązań, niż oferował SI PULS. Trzeba
było znacząco większego zaangażowania wdrożeniowców, ale przede wszystkim
samych
użytkowników
końcowych,
aby
przełamać
dotychczasowe
przyzwyczajenia i stosowane praktyki.
W drożenie oprogramowania Syriuszs,d zakończyło się dokładnie tak
jak je początkowo zaplanowano. Nie została wykorzystana rezerwa jednego
kwartału przewidziana na sytuacje nadzwyczajne. Należy podkreślić szczególną
rolę użytkowników końcowych podczas całego etapu wdrożenia. Dzięki dużej
liczbie zgłaszanych przez nich uwag oraz propozycji zmian udało się przystosować
system do wymagań pracy w urzędach.

Liczba zgłoszeń od użytkownika końcowego

■ Liczba zgłoszeń od użytkownika
końcowego
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O powyższy wykres można zauważyć, że wraz z upływem czasu, co wiąże się ze
wzrostem liczby wdrożonych urzędów, wzrastała liczba zgłoszeń zarejestrowanych
na produkcji. Można założyć, że każdy kolejno wdrażany urząd miał realny wpływ
na kształt późniejszej wersji oprogramowania. W IV kwartale 2010 roku
zakończyły się wdrożenia i od stycznia 2011 roku zgłoszenia z terenu miały
związek z bieżącą pracą systemu - stąd spadek ich liczby.
Z całą pewnością rola użytkownika głównego i końcowego nie zakończyła
się wraz z wdrożeniem systemu SyriuszSld we wszystkich urzędach pracy. W fazie
utrzymania oprogramowania zadanie jakie stoi przed użytkownikiem głównym to
zlecanie zmian w oprogramowaniu w oparciu o zmieniające się przepisy prawne.
Natomiast zadaniem użytkownika końcowego jest weryfikacja wprowadzanych
zmian w praktyce i ewentualne zgłaszanie błędów oraz potrzeb rozwoju
funkcjonalności.
3.2. Charakterystyka komponentów w systemie Syriuszs,d
Formalna Obsługa Beneficjenta

Formalna Obsługa Beneficjenta obejmuje funkcje związane z obsługą
beneficjenta rynku pracy, szczególnie z zakresu rejestracji i wypłaty świadczeń.
Podstawowym zadaniem komponentu jest rejestracja osób, które
zgłaszają się do jednostki urzędu pracy. Rejestracja beneficjentów polega na
wprowadzeniu wszystkich danych niezbędnych do określenia statusu osoby na
rynku pracy (bezrobotny lub poszukujący pracy). Rejestracji podlegają dane
osobowe klienta, obywatelstwo i narodowość. Istnieje możliwość wprowadzenia
różnych rodzajów adresów, takich jak stały (zameldowania), zamieszkania,
tymczasowy oraz korespondencyjny.
W następnej kolejności uzupełniane są dane niezbędne do ustalenia statusu
osoby na rynku pracy - okresy zaliczane, tj. okresy, które mają wpływ na
przyznanie prawa do zasiłku. Poprawna rejestracja okresów zaliczanych ma bardzo
duży wpływ na ustalenie, czy osoba będzie posiadać prawo do zasiłku, a jeśli tak,
to w jakiej wysokości.
W wyznaczeniu statusu osoby pomaga wprowadzenie kwalifikacji osoby,
tj. wykształcenia osoby, posiadanych zawodów, uprawnień, umiejętności,
znajomości języków obcych oraz oczekiwań osoby co do przyszłej pracy.
Osoba rejestrowana podaje również informacje dotyczące członków
swojej rodziny. Istotne są tutaj takie dane, jak stopień pokrewieństwa, status
członka rodziny na rynku pracy, stopień niepełnosprawności oraz informacja, czy
członek rodziny jest zgłaszany do ubezpieczenia zdrowotnego.
System
umożliwia
określenie
ewentualnej
niepełnosprawności
beneficjenta. Stopień niepełnosprawności, rodzaj orzeczenia, czy termin ważności
orzeczenia, w przypadku gdy jest ono czasowe, ułatwia użytkownikom
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przyznawanie określonych świadczeń oraz generowanie zgłoszeń do ZUS
z odpowiednim kodem zgłoszenia do ubezpieczenia.
Dodatkowe dane, które pozwalają na ustalenie statusu rejestrowanej osoby
to informacje o gospodarstwie rolnym osoby oraz dochodach osiąganych przez
osobę niepracującą.
W przypadku, jeżeli osoba uzyskuje status bezrobotnego, niezbędne jest
wprowadzenie dodatkowych danych, takich jak informacja o tym, czy będzie
opłacana składka zdrowotna oraz określenie sposobu płatności, w jaki będzie
realizowane świadczenie.
Na podstawie powyższych danych określany jest status osoby na rynku
pracy. Możliwe jest całkowicie ręczne określenie statusu, jednakże zalecanym
rozwiązaniem jest korzystanie z mechanizmu podpowiedzi. Mechanizm ten na
podstawie zarejestrowanych danych podpowiada, jaki status można przyznać
osobie. W przypadku, gdy osoba spełni warunki rejestracji jako osoba bezrobotna,
podpowiedź dodatkowo zawiera informacje, czy osobie można przyznać prawo do
zasiłku.
Po określeniu właściwego statusu osoby rejestrującej się, można
wygenerować decyzję przyznającą wybrany status lub przyznanie prawa do
świadczenia w przypadku, gdy status ten przewiduje takie świadczenie.
System umożliwia tworzenie zgłoszeń do ZUS beneficjenta i członków
jego rodziny w postaci plików i ich eksport do systemu Płatnik.
Obok rejestracji osób drugą najważniejszą funkcją komponentu jest
obsługa wypłaty świadczeń. W ramach tej obsługi wyróżnia się naliczanie,
zatwierdzanie, realizację i rozliczenie listy wypłat beneficjenta.
Naliczenie kwoty do wypłaty, podatku oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne następuje na podstawie świadczeń przyznanych
beneficjentowi oraz parametrów systemowych określających wielkości niezbędne
do wyliczenia w/w kwot takich jak wysokość podatku dochodowego, czy składek
odprowadzanych do ZUS.
Obsługa wypłaty obejmuje takie świadczenia jak: zasiłki dla
bezrobotnych, dodatki i stypendia, składki zdrowotne finansowane z budżetu,
alimenty i inne potrącenia oraz wyrównania w/w świadczeń.
Pełne dane wypłaty zostają zapisane w bazie danych. Na podstawie tych
danych jest możliwy wydruk listy wypłat - dokumentu o określonym formacie,
spełniającego wymogi dokumentu księgowego, stanowiącego podstawę do
realizacji wypłaty świadczeń.
Naliczenie wypłaty można wykonać dla grupy osób wykorzystując
zdefiniowaną listę zasiłkową lub dla pojedynczej osoby.
W systemie wyróżnia się takie rodzaje list jak: lista wypłat, lista
korekcyjna (korekta listy wypłat), korekta indywidualna (korekta wypłat jednej
osoby, może obejmować okres kilku miesięcy). Lista wypłat może mieć status:
tymczasowa, zatwierdzona, rozliczona memoriałowo lub rozliczona. Na podstawie
zatwierdzonej listy wypłat tworzone są, zależnie od sposobu realizacji wypłaty,
asygnaty, przelewy i przekazy.
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Wypłata rozliczona może zostać skorygowana. Na podstawie aktualnych
danych o przyznanych lub wstrzymanych świadczeniach oraz danych poprzedniej
wypłaty za ten okres system generuje wypłatę różnicową. W wyniku korekty
wypłaty beneficjent może być zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranego
świadczenia. Korekta wypłaty umożliwia również obsługę poprzednio niepobranej
wypłaty.
Komponent umożliwia także rozliczenie świadczeń wypłaconych
beneficjentom. Funkcjonalność ta daje możliwość sporządzenia dokumentów
w formie raportów drukowanych lub w formie plików elektronicznych, które
zawierają informacje dotyczące rozliczonych wypłat w urzędzie i są niezbędne do
rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędem skarbowym.
Na potrzeby rozliczenia z ZUS tworzone są zgłoszenia do ubezpieczenia: ZUS
ZZA, ZUS ZUA, ZUS ZWUA, ZUS ZIUA, ZUS ZCZA, ZUS ZCNA, deklaracja
rozliczeniowa ZUS DRA oraz raporty imienne ZUS RCA, ZUS RZA w formacie
xml, wymaganym przez program Płatnik.
Rozliczenie z Urzędem Skarbowym umożliwia wytworzenie deklaracji
PIT-4R, zawierającej kwoty zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy,
liczone od łącznej kwoty dokonanych wypłat dla beneficjentów w całym roku
podatkowym. System wspiera również proces generacji i wysyłania deklaracji
PIT-11 do systemu e-Deklaracje.

Użytkownik pełniący rolę administratora lokalnego posiada możliwość
pielęgnacji zawartości zdefiniowanych w systemie słowników lokalnych. Każdy
słownik posiada unikalny identyfikator, nazwę, opis, a także m.in. takie atrybuty
jak typ, rodzaj czy okres ważności. Komponent administracji umożliwia
dodawanie nowych pozycji do słowników, modyfikowanie oraz usuwanie
istniejących, pod warunkiem, że usuwana pozycja nie jest wykorzystywana
w systemie. W skład obsługiwanych słowników wchodzą również słowniki
centralne, których użytkownik nie może modyfikować, jak ma to miejsce
w przypadku słowników lokalnych.
Oprogramowanie
SyriuszSld
umożliwia
przegląd
parametrów
systemowych podzielonych na centralne, instalacyjne oraz lokalne. Użytkownik
posiadający rolę administratora posiada możliwość pielęgnacji wartości
zdefiniowanych parametrów lokalnych. Dany parametr może należeć do jednej lub
więcej predefiniowanych grup, np. parametry dotyczące administrowania
systemem czy parametry dotyczące świadczeń finansowych.
W systemie istnieje możliwość importu najnowszej wersji słowników
centralnych oraz parametrów systemowych poprzez wykorzystanie rejestru
komunikatów przychodzących. Import można wykonać także z listy słowników lub
listy parametrów systemowych.
Jedną z wielu funkcjonalności administracji lokalnej jest obsługa
szablonów wydruków wykorzystywanych w pozostałych komponentach systemu
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SyriuszSld. System umożliwia przygotowanie treści dowolnego dokumentu przy
pomocy edytora tekstu zawierającego podstawowe opcje służące do formatowania
tekstu, a także tworzenia i formatowania tabel.
Administrator ma możliwość zarządzania kontami użytkowników i ich
rolami. Do zadań tych należą między innymi dodawanie nowych użytkowników,
a także przeglądania oraz modyfikacja danych istniejących użytkowników. Dla
danego użytkownika administrator może zmienić hasło, zablokować lub
odblokować możliwość pracy w systemie oraz przeglądać i edytować dane
okresów zablokowania. System daje także możliwość określenia uprawnień do
poszczególnych funkcjonalności systemu dla danego użytkownika. System daje
możliwość podglądu podstawowych informacji o aktywnych sesjach
użytkowników. Danymi dostępnymi do wglądu są: login użytkownika, rola, data
oraz czas otwarcia sesji, adres IP. Administrator ma możliwość przerwania sesji
użytkownika oraz wydruku informacji o aktywnych sesjach.
W systemie SyriuszSld znajdują się predefiniowane grupy śledzonych
elementów. Siedzenie grup można dowolnie włączać lub wyłączać. Włączenie
śledzenia danej grupy włącza śledzenie określonych tablic bazy danych. Wszystkie
śledzone informacje zapisywane są w plikach.
System umożliwia przegląd informacji dotyczących śledzonych zdarzeń:
wykonania akcji przez użytkowników i role, operacji na tablicach, logowania do
systemu. Możliwe jest wyszukiwanie w plikach logów wg zadanych kryteriów oraz
wyświetlenie wyników, a także wykonanie dziennego raportu z nieudanych prób
logowania do systemu.
Kolejnym ważnym zadaniem jakie realizuje komponent administracyjny
jest
zarządzanie
harmonogramem
zadań
okresowych.
W
ramach
harmonogramu zadań okresowych użytkownik posiada możliwość: definiowania
harmonogramu wykonania zadań, edycji i usuwania pozycji harmonogramu,
wydruku harmonogramu czy też wykonania na życzenie wskazanych pozycji
harmonogramu. Lista zadań, dla których można utworzyć harmonogram, jest
predefiniowana.
Oprócz powyższych zadań, komponent wspomaga również m.in.
mechanizm automatycznego nadawania numerów decyzjom i komunikację
z Podsystemem Obiegu Dokumentów.
Indywidualne Formy Aktywności

Komponent Indywidualne Formy Aktywności obejmuje funkcje związane
z obsługą i realizacją form wsparcia, mających na celu aktywizację osób
bezrobotnych i skierowanych bezpośrednio do osób fizycznych.
Umożliwia przyznanie finansowania takich form jak: pożyczka
szkoleniowa, koszty egzaminów, koszty uzyskania licencji, koszty studiów
podyplomowych, podjęcie działalności gospodarczej, podjęcie pozarolniczej
działalności gospodarczej, koszty opieki nad dzieckiem i osobą zależną oraz
innych form indywidualnej aktywności.
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Indywidualne formy aktywności są formą pomocy skierowaną do osób
fizycznych i m ają na celu zwiększenie ich aktywności na rynku pracy. Przyznanie
finansowania następuje na podstawie rozpatrzenia wniosku składanego przez
zainteresowaną osobę. Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
(podpisaniu umowy) przekazywana jest do komponentu Monitoring Finansowy,
gdzie tworzona jest odpowiednio rezerwacja środków.
System umożliwia dodawanie wniosków o dodatki aktywizacyjne oraz
0 stypendium za kontynuację nauki. Istnieje możliwość powiązania takiego
wniosku z decyzją przyznającą świadczenie w aplikacji Formalna Obsługa
beneficjenta, na podstawie której osoba otrzymuje dodatek albo stypendium.
Wypłaty, w zależności od sposobu jaki określił wnioskodawca, mogą
być realizowane za pomocą przelewu, przekazu lub wypłacane w kasie.
W przypadku przelewu, konieczne jest podanie rachunku bankowego. Możliwe jest
również przekazanie pieniędzy na rachunek innego podmiotu niż wnioskodawcy.
Tak dzieje się na przykład w przypadku refundacji kosztów egzaminu, gdzie środki
finansowe przekazywane są na rachunek instytucji egzaminującej. .
Po zrealizowaniu wypłaty i stwierdzeniu, iż środki finansowe zostały
spożytkowane zgodnie z założonym celem, następuje rozliczenie finansowania
przyznanych form pomocy. System wspiera użytkowników w tym zakresie
pozwalając na zarejestrowanie decyzji o należności, rozłożeniu spłat na raty
1 rejestrowaniu spłat.
■

■

...

. Usługi i Instrumenty Rynku Prac1/

Komponent Usługi i Instrumenty Rynku Pracy obejmuje funkcje związane
z obsługą beneficjentów rynku pracy. Umożliwia przede wszystkim planowanie
wizyt, wzywanie i rozliczanie stawiennictwa na wizyty, przygotowywanie
propozycji pracy, szkoleń, porad i informacji zawodowych lub udziału
w szkoleniach z zakresu umiejętności poszukiwania pracy oraz zajęciach
aktywizacyjnych. W ramach komponentu możliwe jest także kierowanie do pracy,
na staż, przygotowanie zawodowe lub na szkolenie i udzielenie przy tym
niezbędnej pom ocy (np. dodatek szkoleniowy, stypendium, zwrot kosztów dojazdu
i zakwaterowania).
Planowanie wizyty beneficjenta w urzędzie polega na określeniu terminu
i miejsca zgłoszenia się osoby oraz wskazaniu pracownika odpowiedzialnego za
obsługę spotkania. Z wizytą mogą być powiązane odpowiednio dobrane
propozycje skorzystania z usług rynku pracy. Każde zgłoszenie się na wizytę może
być rejestrowane w systemie, bez względu na to czy było ono planowane czy nie.
W czasie spotkań i pracy z bezrobotnym czy poszukującym pracy każdy
pracownik może składać wnioski o udzielenie różnego rodzaju usług rynku
pracy kierowanych do pozostałych działów urzędu. Wnioskować może również
sam bezrobotny lub poszukujący pracy.
Istotną pom ocą w systematycznym udzielaniu usług rynku pracy jest
wykaz osób pozostających bez usług. System prezentuje osoby, których nie
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wzywano na wizyty, ani nie przedstawiano propozycji przez zadany okres czasu.
Weryfikacji skuteczności działań urzędu można dokonać z wykorzystaniem raportu
0 świadczeniach i usługach udzielonych osobie.
System udostępnia elastyczny mechanizm wyszukiwania i doboru ofert
pracy, stażu lub przygotowania zawodowego oraz kandydatów do ofert pracy,
stażu lub przygotowania zawodowego. Funkcje wyszukiwania mogą operować
na poszczególnych atrybutach oferowanych stanowisk, odnosić się do
zarejestrowanych wymagań lub badać zależności z innymi obiektami (np. dane
geograficzne, projekt lub program itp.).
Osoby kwalifikowane na szkolenie w momencie przyjęcia propozycji
rejestrowane są jako uczestnicy szkolenia. Przez cały czas jego trwania w systemie
można odnotowywać koszty dodatkowe, takie jak dojazd, opieka nad
dzieckiem, itp. Na bieżąco mogą być także zgłaszane wnioski o refundacje
1 realizowane wypłaty.
System umożliwia także rejestrację wniosków
0 skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę. Pozytywne rozpatrzenie
wniosku skutkuje nabyciem przez bezrobotnego takich samych praw jak
w przypadku uczestników szkoleń organizowanych przez urząd. W systemie
odnotowywane są także ewentualne nieobecności uczestników szkoleń.
W ramach obsługi pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy prowadzony
jest rejestr klubów pracy w urzędzie oraz tych, z którymi urząd współpracuje.
Liderzy klubów pracy prowadzą ewidencję zajęć aktywizacyjnych oraz szkoleń
z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. System wspiera rejestrację
1 obsługę udziału osób w szkoleniach i zajęciach aktywizacyjnych oraz umożliwia
drukowanie stosownych zaświadczeń. Możliwe jest także prowadzenie ewidencji
dostępu osób do informacji i elektronicznych baz danych.
W ramach obsługi usług EURES możliwe jest wyszukiwanie i obsługa
kandydatów do zagranicznych ofert pracy. System wspiera pełen cykl obsługi,
od złożenia propozycji osobie, poprzez zebranie stosownych dokumentów,
przekazanie ich za granicę, organizację spotkań z pracodawcą, aż po pozyskanie
informacji o wyniku naboru - zatrudnieniu lub odrzuceniu kandydata. Asystenci
i doradcy EURES m ają także możliwość rejestracji faktów udzielania grupowych
i indywidualnych informacji EURES.
Do zadań komponentu należy również m.in. rozliczanie zatrudnienia,
udziału w stażu i w przygotowaniu zawodowym, obsługa i rozliczanie wniosków
o refundacje i finansowanie, obsługa porad i informacji zawodowych, a także
dobór kandydatów do szkolenia.
Usługi i Instrumenty Rynku Prac/

Komponent W spółpraca z Kontrahentem obejmuje funkcje związane ze
współpracą urzędu
pracy
z organizacjami
zewnętrznymi
(instytucjami
szkoleniowymi, pracodawcami) oraz obsługę form wsparcia dla tych organizacji.
System umożliwia prowadzenie rejestru kontrahentów (organizacji)
urzędu pracy - wszystkich organizacji współpracujących z urzędem lub
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przyjm u ją c y c h możliwe formy wsparcia: pracodawców, instytucji szkoleniowych,
ośrodków szkoleniowych i innych.
Pracodawca może korzystać z usług doradczych w zakresie doboru
kandydatów. System umożliwia prowadzenie karty usług doradczych.
Funkcjonalności systemu pozwalają na rejestrację wniosków oraz ich
rozpatrywanie. W przypadku podjęcia przez urząd pracy decyzji pozytywnej
zawierana jest stosowna umowa pomiędzy urzędem pracy a pracodawcą
ubiegającym się o refundację. Na podstawie dokumentów potwierdzających
faktyczne wydatkowanie środków, urząd dokonuje (z wykorzystaniem funkcji
systemu) wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez pracodawcę.
W ramach obsługi ofert zatrudnienia prowadzony jest rejestr ofert
i stanowisk. W ramach obsługi ofert istnieje możliwość zdefiniowania wymagań
co do kwalifikacji osób. Rejestrowana jest informacja o potrzebnych dokumentach,
wynagrodzeniu, czasie pracy itp.
System umożliwia także wysyłkę danych oferowanego stanowiska na
portal internetowy CBOP i EURES oraz wymianę ofert pracy pomiędzy
urzędami pracy.
Pracodawca, który wyraża gotowość do zorganizowania stażu,
przygotowania zawodowego dorosłych lub innych form zatrudnienia takich jak:
prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, zwraca się do
urzędu pracy z wnioskiem o zorganizowanie tego typu zatrudnienia. System
umożliwia rejestrację i obsługę tego wniosku oraz wszystkich związanych z nim
informacji: danych pracodawcy, ofert zatrudnienia. Po uzgodnieniu z pracodawcą
warunków organizacji stażu/przygotowania zawodowego dorosłych, zawierana jest
umowa, której warunki mogą być zmieniane za pomocą aneksów. Dla
przygotowania zawodowego dorosłych, system umożliwia dodatkowo rejestrację
wniosków o refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę, faktur
rozliczających koszty przygotowania zawodowego w części kształcenia
teoretycznego czy wniosków o jednorazow ą premię przyznawaną pracodawcy po
zakończeniu prac.
System Syriuszs,d wspomaga proces obsługi refundacji kosztów
wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. Daje możliwość rejestracji
i obsługi wniosków o refundacje (także z danymi sygnatariuszy), realizację
wypłaty refundacji oraz rozliczenie wniosku i obsługę ewentualnych należności.
Komponent
umożliwia
obsługę
pozostałych
typów
refundacji
wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Za
pom ocą tego mechanizmu użytkownik może definiować potrzebne typy refundacji
i na ich podstawie dodawać wnioski, umowy oraz wypłaty. Definicję typu
refundacj i umożliwia lokalny słownik systemu.

Komponent Sprawozdawczość Lokalna realizuje zadania z zakresu obsługi
i zarządzania sprawozdaniami.
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W module sprawozdawczości użytkownik posiada możliwość tworzenia
własnych definicji sprawozdań oraz ich późniejszej modyfikacji. Definicja
nowego sprawozdania może zostać utworzona na bazie istniejącej w systemie,
poprzez stworzenie jej kopii i nadanie nowego symbolu i/lub wersji. Definicja
sprawozdania w systemie SyriuszSld została podzielona na kilka części, każda
reprezentowana jest przez osobną zakładkę, do których należą, oprócz
wymienionych wcześniej danych podstawowych, takie części jak lista parametrów,
lista funkcji, lista części stałych oraz szablon sprawozdania.
Oprogramowanie Syriuszstd posiada możliwość określenia poziomu
dostępu do danej definicji sprawozdania. Użytkownik ma wybór poziomu
dostępu spośród trzech: lokalny (funkcja modyfikacji definicji sprawozdania jest
dostępna dla uprawnionych użytkowników na każdym poziomie organizacyjnym),
centralny (funkcja modyfikacji definicji sprawozdania jest dostępna dla
uprawnionych użytkowników na poziomie centralnym) i systemowy (modyfikacja
definicji sprawozdania nie jest dostępna dla użytkowników systemu i oznacza, że
modyfikacja jest możliwa przez dostawcę oprogramowania).
Wśród funkcjonalności komponentu wyróżnić można również trzy
sposoby dodawania sprawozdań. Najprostszym sposobem jest dodanie
sprawozdania z poziomu listy sprawozdań wybierając odpowiednią definicję
i okres sprawozdawczy. W przypadku jednak, gdy użytkownik chciałby dodać
więcej niż jedno sprawozdanie dla wybranego okresu sprawozdawczego, musiałby
dodawać każde ze sprawozdań osobno, dlatego też powstała funkcjonalność
umożliwiająca dodawanie sprawozdań według ustalonych przez użytkownika
kryteriów i jest to drugi sposób dodawania sprawozdań. Dostępnymi kryteriami
jakie może określić użytkownik są m. in. tryb obliczeń sprawozdania, symbol,
numer wersji czy okres sprawozdawczy. Korzystając z takiego rozwiązania
użytkownik może jednorazowo dodać na przykład wszystkie sprawozdania
miesięczne o kodach zaczynających się na MPiPS-01. Powyższe dwa rozwiązania
funkcjonalne dotyczą wszystkich sprawozdań istniejących w systemie. Trzeci
sposób dodawania sprawozdań dedykowany jest dla sprawozdań MPiPS-01 oraz
MPiPS-07. Wykorzystanie funkcjonalności do zarządzania sprawozdaniami
MPiPS-01 i MPiPS-07 umożliwia łatwe dodawanie i obliczanie sprawozdań ze
szczególnym uwzględnieniem struktury terytorialnej danego urzędu. Obliczając
sprawozdania dla wybranego obszaru terytorialnego użytkownik nie musi ręcznie
wypełniać wartości kodów terytorialnych dla każdego sprawozdania, ponieważ
wyręcza go w tym system.
Zupełnie nowy interfejs do obsługi sprawozdań MPiPS-01 oraz
MPiPS-07, którego nie było w poprzednim systemie SI PULS powstał po to, aby
maksymalnie uprościć sposób dodawania i uruchamiania obliczeń sprawozdań,
które są wymagane przez wojewódzkie urzędy pracy i Główny Urząd Statystyczny.

Podstawowym
58

celem

komponentu

Finanse

i

Księgowość

jest

wspomaganie planowania, ewidencji i kontroli budżetu, a także prowadzenie
ksiąg rachunkowych w urzędach pracy, w ramach których funkcjonują odrębne
jednostki gospodarcze.
Komponent Finanse i Księgowość jest częścią całego systemu. Korzysta ze
wspólnych kartotek, oraz rejestruje dane księgowe będące efektem pracy
pozostałych aplikacji. Gromadzi także dane na potrzeby sprawozdań finansowych,
sprawozdań z realizacji budżetu oraz funduszy celowych.
Umożliwia między innymi niezależną pracę w kilku jednostkach
gospodarczych i w różnych okresach księgowych. Aby można było pracować
w jednostce gospodarczej, musi ona najpierw zostać dodana do systemu. Można
również dodać nowy rok księgowy i już księgować w nim dokumenty nawet jeśli
jeszcze nie zostanie zamknięty poprzedni rok. Użytkownik może się przełączać
między dostępnymi latami. W trakcie roku użytkownik może sterować
zachowaniem systemu w zakresie kontroli wydatków z budżetu (kontrola
wydatków Funduszu Pracy i programów jest realizowana w komponencie
Monitoring Finansowy).
Użytkownik systemu ma możliwość prowadzenia planu kont księgi
głównej i ksiąg pomocniczych - oddzielnie w ramach każdej jednostki
gospodarczej i dla każdego roku księgowego. Zdefiniowanie planu kont polega na
wprowadzeniu syntetyk, na podstawie których tworzone są definicje budowy
konta. Możliwe jest przepisywanie planu kont (lub wybranych jego części) z roku
poprzedniego, a także przesyłanie go pomiędzy jednostkami.
Komponent oferuje możliwość rejestracji zapisów księgowych
i dziennika operacji gospodarczych. Dekretacja operacji gospodarczej odbywa
się na trzech poziomach: dokumentu, dowodu i dekretu księgowego. Dokumenty
m ogą być wprowadzane ręcznie lub za pomocą reguł automatycznej dekretacji.
Proces wprowadzania dokumentów i dekretów jest wspomagany przez system
pomocy i podpowiedzi, a także wstępnych kontroli poprawności dekretów. Daje to
swobodę i czas na staranne skompletowanie dowodu bez natychmiastowej
konieczności jego księgowania. Umożliwia to także rozdzielenie kompetencji
w zespole księgowym.
W ramach pracy w module finansowo-księgowym udostępniono
prowadzenie rozrachunków z kontrahentami. Wszystkie rozrachunki, jakie
prowadzone są w ramach danej jednostki gospodarczej, pogrupowane są według
rodzajów rozrachunków np. rozliczenie nienależnych zasiłków, rozliczenia
szkoleń, rozliczenia robót publicznych, rozliczenia z dostawcami itd. Każdy rodzaj
rozrachunków dotyczy określonego typu kontrahentów, np. bezrobotnych,
kontrahentów urzędu pracy lub pracowników.
Wypłaty środków pieniężnych odbywają się za pomocą wystawiania
przelewów bankowych lub przekazów pocztowych, lub w kasie jednostki. Wypłaty
z funduszy (programów) są tworzone poprzez aplikacje merytoryczne i dotyczą
wyłącznie beneficjentów rynku pracy lub kontrahentów urzędu (pracodawców,
organizacji i instytucji szkolących). Możliwa jest też ręczna rejestracja przelewu
bądź przekazu bezpośrednio w komponencie finansowo-księgowym. Oprócz
przelewów bądź przekazów dostępne są również wypłaty gotówkowe.
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Do jednej z funkcji komponentu należy także obsługa budżetu projektowanie, planowanie i realizacja według klasyfikacji budżetowej.
Funkcja ta obejmuje tworzenie projektu budżetu na przyszły rok dla własnej
placówki. Tworzenie projektu budżetu jest wspomagane informacjami o rozdziale
planu w bieżącym roku i dotychczasowym wykonaniu tego planu.
Do pozostałych zadań komponentu Finanse i Księgowość należą m.in.
przegląd informacji o obrotach i stanie kont w księdze głównej z zestawieniami
obrotów i sald oraz definiowanie sprawozdań.
Monitoring Finansowy

Komponent
Monitoring Finansowy
zapewnia
obsługę
programów/projektów, zadań realizowanych w ramach programów oraz
rodzajów wydatków w ramach zadania. Umożliwia określanie źródeł
finansowania programów/projektów i zadań. W ramach każdego rodzaju wydatku
dla zadania śledzone są kwoty rezerwacji, zobowiązań, realizacji oraz należności.
Komponent umożliwia też rejestrowanie udziału osoby - beneficjenta w programie.
Dane zebrane w komponencie powinny umożliwiać wykonanie sprawozdania
z realizacji programu.
Przed przystąpieniem do pracy z systemem SyriuszStd należy zdefiniować
odpowiednio programy i zadania, tak aby możliwa była kontrola finansowa
działań wykonywanych w innych aplikacjach merytorycznych. W ramach
programu rejestruje się zadania. Dla zadania określa się nazwę zadania i opis. Kod
zadania nadawany jest automatycznie przez system, przy czym pierwszy człon
kodu zadania stanowi kod programu. W ramach każdego zadania określa się
rodzaje wydatków z nim związanych. Dla każdego rodzaju wydatku
odnotowywane są rezerwacje, zobowiązania, wydatkowane kwoty, a także
należności i ich spłaty.
Do głównych zadań monitoringu finansowego należy rejestracja bilansu
otwarcia - źródła finansowania, rejestracja limitów środków. Źródła
finansowania są słownikiem centralnym zdefiniowanym poprzez kod źródła oraz
jego opis. Każdy program musi mieć wprowadzone przynajmniej jedno źródło
finansowania. W przypadku istnienia wielu źródeł finansowania programu, należy
określić sposób udziału: albo w postaci kwot limitu każdego źródła, albo w postaci
udziału procentowego. Oprócz określania limitów środków i źródeł finansowania
dla programów, można określić limity i źródła finansowania na poszczególne
zadania. Limity wprowadza się na dany rok. Podstawą do powstania zapisu
zmieniającego stan w środkach finansowych są działania wykonywane
w aplikacjach merytorycznych. Każde takie działanie powoduje powstanie jednego
(bądź kilku) zapisu o wykonanej operacji na zadaniu. Zapisywane rodzaje operacji
dotyczą rezerwacji, zobowiązań, realizacji i należności.
Rezerwacja służy do określenia kwot, które należy mieć do dyspozycji,
aby móc wywiązać się z płatności. Rezerwacja powstaje przy podpisywaniu umów
bądź pozytywnym rozpatrzeniu wniosków lub wydaniu decyzji. Anulowanie
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rezerwacji może nastąpić po zerwaniu umowy lub zmniejszeniu kwoty umowy
w wyniku podpisania aneksu, a także na skutek ręcznej modyfikacji przez
użytkownika, a także przy zmianie decyzji wstrzymującej na przykład realizację
świadczenia.
Zobowiązanie odpowiada zapisowi memoriałowemu i jest odnotowywana
w momencie powstania dyspozycji do finansów.
Realizacja to zapłata zobowiązania, czyli wykonanie faktycznej wypłaty.
Odpowiada to księgowaniu kasowemu. Odnotowywanie realizacji odbywa się po
otrzymaniu potwierdzenia z komponentu finansowo-księgowego
(wraz
z informacją o miesiącu i roku księgowania) bądź ręcznie z okna zawierającego
listę wygenerowanych dowodów. Użytkownik sam wskazuje dowód, który chce
zaksięgować oraz podaje rok i miesiąc, w którym operacja ta ma być zrealizowana.
Powstanie należności notowane jest również w momencie wydania
dyspozycji do komponentu Finanse i Księgowość z okna należności (wyjątkiem
jest lista wypłat beneficjenta). Spłata należności i wydanie dyspozycji do
komponentu finansowo-księgowego powoduje zmniejszenie kwoty należności oraz
kwoty realizacji (zobowiązania).
Do pozostałych zadań monitoringu finansowego w Oprogramowaniu
SyriuszStd należą m.in.: udostępnianie aktualnej informacji o stanie realizacji
finansowej dla poszczególnych źródeł finansowania, programów i zadań oraz zapis
listy uczestników programu/projektu wraz ze szczegółami ich udziału.

Komponent Kadry obejmuje funkcje związane z obsługą pracobiorców
urzędów pracy. Podstawowymi zadaniami są: wprowadzanie danych
pracobiorców, ewidencjonowanie umów, przyznawanych świadczeń, rejestrowanie
potrąceń, rozliczanie czasu pracy i nieobecności oraz drukowanie raportów
i dokumentów.
Przed rozpoczęciem pracy z komponentem kadrowym użytkownik tworzy
strukturę organizacyjną zakładu pracy. Wymagane jest, aby co najmniej jedna
komórka posiadała osobowość prawną. Rejestrowanie organizacji obejmuje
rejestrowanie struktury organizacyjnej (dane podstawowe, klasyfikacja kosztów,
rachunek bankowy, planowanie zatrudnienia, itp.), tworzenie klasyfikacji
pracobiorców oraz raportowanie o stanie zatrudnienia.
W zakres funkcjonalności związanych z obsługą pracobiorców wchodzi
m.in. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, tworzenie klasyfikacji
pracobiorców, a także rejestrowanie i pielęgnacja danych kadrowych. Główne
funkcje realizowane w tym obszarze dotyczą czynności aktualizacji warunków
stosunku pracy oraz rejestracji pozostałych informacji kadrowych zbieranych
w trakcie przebiegu zatrudnienia pracownika. Kolejnym ważnym zadaniem
związanym z obsługą pracobiorców jest obliczanie staży zaliczanych do
określonych uprawnień pracowniczych i prowadzenie obliczeń związanych
z uprawnieniami pracowniczymi przysługującymi w zależności od stażu (procent
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wysługi lat, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla
pracowników jednostek sfery budżetowej, wymiar urlopu wypoczynkowego).
W ramach obsługi pracobiorców wyróżnia się także prowadzenie obsługi
świadczeń, w szczególności świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych oraz prowadzenie obsługi zobowiązań, w tym rejestrowanie
wniosków o pożyczki i udzielonych pożyczek.
W celu kontroli czasu pracy i nieobecności dostępne są funkcje
rejestracji nieobecności pracobiorców, planowania urlopów, tworzenia karty
ewidencji czasu pracy, obsługi kalendarza pracobiorcy i komórki organizacyjnej.
Kalendarz pracobiorcy przedstawia planowane i rzeczywiste godziny pracy danego
pracobiorcy oraz informacje o nieobecnościach, nadgodzinach i planowanym
urlopie. Kalendarz pracobiorcy umożliwia rejestrację nieobecności, ewidencję
czasu pracy i urlopów wypoczynkowych, tworzenie indywidualnych schematów
pracy i wpisów kalendarza. Kalendarz komórki organizacyjnej wspiera podział
pracy na zmiany. W zakresie kalendarza komórki organizacyjnej dostępny jest jej
schemat pracy, możliwe jest także rejestrowanie dni wolnych i innych okresów
specyficznych dla komórki.
Komponent umożliwia obsługę szkoleń pracowników urzędów pracy.
Obsługa szkoleń obejmuje rejestrowanie instytucji i ośrodków szkoleniowych,
rejestrację ofert szkoleń oraz ewidencję organizowanych szkoleń. W zakresie
rejestracji oferty szkoleniowej dostępne są funkcje rejestracji oferty szkoleniowej
oraz celu i harmonogramu szkolenia.

Komponent Płace realizuje zadania z zakresu obsługi świadczeń
pracobiorców.
Podstawowym przedmiotem komponentu Płace jest lista płac - dokument
zawierający obliczone wartości kwot istotnych dla procesu obsługi wypłat dla
pracobiorcy, takich jak wynagrodzenia i dodatki dla pracobiorców, składki
opłacane przez pracobiorców i pracodawcę, świadczenia i zobowiązania
pracobiorców, zaliczki na podatek odprowadzane do urzędu skarbowego, itp.
Wielkości te nazywane są składnikami listy płac. W procesie naliczania listy płac
jej składnikom nadawane są odpowiednie wartości, co jest podstawą do dokonania
wypłat kasowych dla pracobiorców oraz rozliczeń urzędu pracy z odpowiednimi
instytucjami (urzędy skarbowe, instytucje ubezpieczeniowe itp.). Listy płac są
tworzone i naliczane w cyklu miesięcznym. Składniki list płac naliczane są na
podstawie formuł zawartych w definicjach składników, które są częścią szablonów
list płac. Każda lista płac tworzona jest na podstawie szablonu, w zależności od
charakteru występujących na niej wypłat.
W systemie użytkownik ma możliwość tworzenia dokumentów na
potrzeby rozliczeń z ZUS, które są generowane w oparciu o poprawnie naliczone
listy płac. Dokumenty KEDU tworzone są w każdym miesiącu i składają się
z następujących dokumentów:
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RCA - raport imienny dla płatników uprawnionych do wypłaty świadczeń
z ubezpieczenia chorobowego
RZA - raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
RSA - raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu
składek
DRA - deklaracja rozliczeniowa
Ponadto
aplikacja
wspomaga
przygotowywanie
dokumentów
ubezpieczeniowych w formie elektronicznej poprzez wytwarzanie plików
tekstowych w formacie KEDU oraz współpracuje z programem Płatnik.
3.3. Wartości dodane w Oprogramowaniu SyriuszStd
Bogatszy interfejs użytkownika

Jedną z przyczyn powstania Oprogramowania SyriuszSld był ograniczony
interfejs użytkownika systemu SI PULS. Problem był dodatkowo eskalowany ze
względu na dużą liczbę użytkowników. Brak możliwości powiększenia okna nie
był jedyną wadą poprzedniego systemu, co rodziło w opinii użytkowników
potrzebę zmiany.
Syriuszstd oferuje znacznie bogatszy interfejs użytkownika. Okno
aplikacji można niemalże dowolnie powiększać i pomniejszać, a system
prezentuje się dobrze dla dowolnej rozdzielczości ekranu. Bardzo często
wykorzystywanym mechanizmem są zakładki. Dzięki nim okno główne systemu
prezentuje się bardzo przejrzyście:
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Po kilkudziesięciu sekundach konfigurowania wyglądu, po kilku zmianach
w zakresie kolorów, wielkości oraz grubości czcionki główne okno może wyglądać
tak, jak życzy sobie tego użytkownik.

Oczywiście istnieje możliwość szybkiego powrotu do domyślnego
wyglądu w każdej chwili.
Każda zakładka okna głównego dotyczy innego komponentu, co
umożliwia szybkie przełączanie się pomiędzy nimi. Każdy komponent na oknie
głównym posiada po lewej stronie menu w formie drzewiastej oraz zbiór
przycisków, które najczęściej są odpowiedzialne za uruchomienie szybkiego
kreatora. W komponencie Formalna Obsługa Beneficjenta można np. wywołać
w ten sposób naliczanie wypłaty czy też uruchomić proces niestawienia się na
wizytę.
W systemie Syriuszstd dużo uwagi poświęcono szablonom dokumentów.
Łatwo można stworzyć własny szablon, wykorzystując gotowe lub zdefiniowane
wcześniej elementy.
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Po podświetleniu wybranej listy wypłat w powiązanej tabeli wypłaty
pokazują się tylko wypłaty związane z zaznaczoną daną. Analogicznie można
opisać powiązanie wypłaty z jej składnikami. Z okna list wypłat można bardzo
szybko przejść na okno wypłat poszczególnych osób, aby dokonać analizy wypłat
dla osoby czy naliczyć korektę. W okna wypłat beneficjentów można bezpośrednio
przejść na zakładkę zdarzeń i statusów osoby, co bardzo ułatwia i skraca czas
obsługi świadczeń zarejestrowanych osób. Oczywiście takich miejsc w systemie
jest wiele. Starano się tak dopasować system do wymagań odbiorcy, aby
maksymalnie skrócić czas potrzebny do wykonywania określonych operacji.
Duży wpływ na obecny kształt interfejsu miał jego użytkownik. Dzięki
znacznemu zaangażowaniu ze strony użytkownika końcowego udało się
dopasować system do specyficznych wymagań pracowników jednostek
urzędów pracy.
twrększerae ergonomii pracy

Oprogramowanie SyriuszSld posiada zupełnie nowy, w stosunku do SI
PULS, interfejs przeznaczony do obsługi sprawozdań MPiPS-01 oraz MPiPS07. Idea jaka przyświecała podczas jego tworzenia polegała na maksymalnym
uproszczeniu dodawania i obliczania wyżej wymienionych sprawozdań. W nowym
interfejsie szczególny nacisk położono na uwzględnienie struktury terytorialnej
danego urzędu, przez co należy rozumieć łatwość obliczania sprawozdania dla
konkretnego powiatu, gminy, miejscowości a nawet dzielnicy - co jest nowością
względem systemu SI PULS.
Wprowadzenie nowego interfejsu nie zamyka drogi do naliczania
sprawozdań przy pomocy standardowego interfejsu służącego do obliczania
wszystkich sprawozdań istniejących w systemie. Jednakże w przypadku naliczania
np. sprawozdania MPiPS-01 dla wielu gmin za dany okres sprawozdawczy łatwiej
jest skorzystać z nowego interfejsu, w którym wystarczy wybrać z listy,
zawierającej strukturę terytorialną danego urzędu, odpowiednie wartości
a następnie wybrać dzień końca okresu sprawozdawczego i dodać sprawozdanie
MPiPS-01 lub jeden z jego załączników. Użytkownik nie musi wówczas ręcznie
wpisywać wartości kodów terytorialnych przed uruchomieniem obliczeń danego
sprawozdania.
Dodatkowym uproszczeniem jest fakt jednoczesnego dodawania osobnych
sprawozdań dla każdej z wybranych w strukturze terytorialnej pozycji (powiatu,
gminy, miejscowości, dzielnicy). Sprawozdanie MPiPS-01 składa się z kilku
osobnych definicji, z których każda reprezentuje osobny jego dział. Przy
korzystaniu ze standardowego interfejsu powoduje to, że aby użytkownik mógł
dodać i obliczyć sprawozdanie dla jednej tylko pozycji terytorialnej musi dodawać
wszystkie działy i dla każdego z osobna ustawiać i akceptować parametry
wejściowe przed obliczenie. Przy użyciu nowego interfejsu problem ten został
rozwiązany poprzez wprowadzenie rozróżnienia na sprawozdanie MPiPS-01
i części tego sprawozdania będące poszczególnymi jego działami (osobne
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definicje). W wyniku takiego podziału użytkownik dodaje tylko jedno
sprawozdanie MPiPS-01, a system automatycznie dodaje wszystkie jego działy
(wszystkie definicje wchodzące w skład sprawozdania MPiPS-01) wraz
z odpowiednio ustawionymi okresami sprawozdawczymi i wartościami
parametrów wejściowych. Uruchamiając obliczenia dodanego poprzez nowy
interfejs sprawozdania MPiPS-01 użytkownik akceptuje uruchomienie obliczeń
tylko raz, a system automatycznie uruchamia obliczenia dla wszystkich
sprawozdań będących jego częściami (działami).
Wybór pomiędzy interfejsem standardowym, a nowym bardziej
ergonomicznym należy do użytkownika, który decyduje się na jedno z rozwiązań
w zależności od aktualnych potrzeb.
W systemie Syriuszs,d pojawiła się funkcjonalność kalendarza, która
umożliwia zdefiniowanie dni roboczych oraz wolnych od pracy. Definicja ta jest
wykorzystywana w aplikacjach merytorycznych. Domyślnie przyjęto założenie, że
dni od poniedziałku do piątku to dni robocze, a dni wolne od pracy to wszystkie
soboty i niedziele. Pozostałe dni wolne od pracy oraz dni robocze może dowolnie
określić administrator systemu. Dodatkowo dla każdego dnia można wprowadzić
dodatkowe opisowe informacje.
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Dużym ułatwieniem pracy użytkownika w aplikacji SyriuszStd jest
kalkulator datowy, służący do wykonywania obliczeń z użyciem kalendarza. Przy
jego pomocy można wyliczyć różnicę pomiędzy podaną datą początkową
i końcową okresu z wyszczególnieniem liczy dni, miesięcy oraz lat. W ten sposób
można sprawdzić dzień (data i dzień tygodnia), który wystąpi jeśli doda się (lub
odejmie) daną liczbę dni, tygodni, miesięcy lub lat do daty początkowej.
•' Kalkulator datowy
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Pozwala on również na wyszukanie pierwszego dnia roboczego po
znalezionym oraz na branie pod uwagę w obliczeniach jedynie dni roboczych.
Kalkulator datowy, podobnie jak kalendarz, może być używany przez wszystkich
użytkowników systemu.
Przedstawione powyżej przykłady nie wyczerpały przykładów miejsc
ergonomizacji poprzez dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb oraz
skróceniu czasu trwania procesów.
Wyższy poziom standaryzacii

Rozporządzenie z dnia 14.09.2010 r. w sprawie standardów
i warunków prowadzenia usług rynku pracy określa zasady prowadzenia przez
powiatowe i wojewódzkie urzędu pracy usług rynku pracy, do których zalicza się
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m.in. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i pomoc w aktywnym
poszukiwaniu pracy.
Jednym z głównych zadań, jakie stawia się Oprogramowaniu SyriuszStd,
jest wsparcie uczestników rynku pracy w zakresie realizacji zadań
wyznaczanych przez standardy usług rynku pracy.
System 8yriuszStd zapewnia równy dostęp i równe traktowanie przy
świadczeniu usług rynku pracy. Usługi mogą być realizowane bez zbędnej zwłoki
oraz w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb beneficjenta i użytkownika
oprogramowania.
W ramach pośrednictwa pracy system Syriuszstd realizuje m.in. takie
zadanie, jak możliwość dodawania ofert pracy wraz z oferowanymi
stanowiskami. Dla każdego stanowiska istnieje możliwość wprowadzenia
podstawowych danych, wymaganych kwalifikacji, znajomość języków obcych,
wymaganych uprawnień, umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz
informacji o upowszechnianiu ofert. System umożliwia dodatkowo przesyłanie
informacji o dostępnych stanowiskach pracy do modułu obsługi tablic
multimedialnych. Korzystając z funkcji elektronicznej tablicy interesanci mają
możliwość zapoznania się z informacjami o usługach poradnictwa zawodowego,
szkoleniach, stażach i innych instrumentach aktywizacyjnych oraz z krajowymi
i zagranicznymi ofertami pracy.
W systemie Syriusz8“1 rozbudowano sposób doboru osób do
oferowanych stanowisk/szkoleń zawodowych oraz ofert pracy/szkoleń do osób.
Użytkownik ma możliwość, aby w prosty sposób określić kryteria dla danego
doboru, a po wyświetleniu wyników ma możliwość automatycznego planowania
wizyt oraz tworzenia propozycji dla beneficjentów rynku pracy.
W ramach realizacji standardów rynku pracy została dodana obsługa
programów / projektów EFS. Użytkownik ma możliwość rejestracji udziału
osoby w projekcie oraz wsparć udzielonych osobie.
W systemie
zaimplementowano proces generujący wsparcia na podstawie danych
zarejestrowanych w systemie tj. udział w stażu, szkoleniu, przygotowaniu
zawodowym, poradzie indywidualnej i grupowej, spotkaniu dotyczącym informacji
indywidualnej i grupowej, wniosków i umów o indywidualne formy pomocy
(dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowanie kosztów studiów
podyplomowych). W związku z tym, iż urząd jako podmiot udzielający pomocy
publicznej zobowiązany jest do generacji sprawozdań z udzielonej pomocy
publicznej, dodano proces generujący zapisy o udzielonej pomocy publicznej na
podstawie danych zarejestrowanych w systemie. Wpisy o udzielonej pomocy
publicznej są generowane zarówno dla organizacji jak i dla osób, którym taka
pomoc została udzielona. Użytkownik systemu ma możliwość określenia, dla
jakich zdarzeń ma być generowana pomoc. Zdarzeniem może być umowa o prace
interwencyjne, roboty publiczne, o dotację na rozpoczęcie działalności
gospodarczej i inne.
W Oprogramowaniu SyriuszSld dodano możliwość importu danych
wygenerowanych z aplikacji RIS (Rejestr Instytucji szkoleniowych). Dzięki
zaimportowanych
informacjom
pracownicy
urzędu
mogą
udzielić
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zainteresowanym beneficjentom informacji w zakresie ofert szkoleniowych,
efektywniej poszukiwać wykonawców usług szkoleniowych oraz racjonalizować
wydatki ze środków publicznych przeznaczonych na szkolenia bezrobotnych
i poszukujących pracy.
W związku z koniecznością wysyłania danych do Centralnej Bazy
Ofert Pracy, po zarejestrowaniu oferty jest ona wysyłana za pomocą
Podsystemu Wymiany Danych do aplikacji CBOP. Funkcjonalność umożliwia
zebranie ofert ze wszystkich urzędów i jednostek publicznych w jednym miejscu
oraz integrację z europejskim systemem doradztwa zawodowego i pośrednictwa
pracy EURES.

Zupełną nowością w systemie SyriuszSld jest jego integracja takimi
systemami jak Aplikacja Centralna, SEPI, czy CRM SEPI.
Komunikacja z Aplikacją Centralną, która jest zasilana danymi
0 beneficjentach jednocześnie z wszystkich urzędów pracy, umożliwia
importowanie raportów o osobach zarejestrowanych w urzędzie. Dzięki tej
integracji istnieje możliwość weryfikacji poprawności danych według
referencyjnego rejestru PESEL. Można w ten sposób łatwo namierzyć szereg
nadużyć, m.in. fikcyjnie rejestrowane osoby czy rejestrowanie osób w kilku
urzędach jednocześnie, co eliminuje problem jednocześnie wypłacanych
świadczeń, czy usług, które się wykluczają.
Integracja
Oprogramowania
Syriuszs,d z
SEPI
(Samorządowa
Elektroniczna Platforma Informacyjna) otwiera dostęp na informacje z wielu
systemów dziedzinowych.
Dostęp do danych jest możliwy za pomocą zaświadczeń podpisywanych
podpisem kwalifikowanym. Pracownicy innych jednostek łączą się z SEPI, które
cyklicznie jest zasilane danymi z systemu SyriuszSld. SEPI dysponuje aktualnymi
informacjami z ośrodków pomocy społecznej, referatów świadczeń rodzinnych
1 ewidencji ludności, z systemem urzędu stanu cywilnego, w wyniku czego tworzy
dużą bazę danych.
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Integracja Oprogramowania 8yriuszStd z Portalem CRM umożliwia
dokonanie rejestracji osoby w urzędzie pracy poprzez Internet bądź zainstalowany
w urzędzie infokiosk. Osoba rejestrująca się przez Portal CRM uzupełnia swoje
dane, a po zakończonej rejestracji otrzymuje datę i godzinę planowanego stawienia
się w urzędzie. Oprogramowanie Portal CRM wysyła te informacje do systemu
Syriuszstd.
Zaimplementowano również nową funkcjonalność polegającą na
wymianie danych pomiędzy powiatowymi urzędami pracy w zakresie danych
osób i ofert pracy. Zadanie to ma realizować Podsystem Wymiany Danych.
Funkcjonalność jest aktualnie w fazie testów. Celem nowej funkcjonalności jest
jeszcze większe ułatwienie pracy użytkownika, a dodatkowo polepszenie
standardów w zakresie wymiany danych pomiędzy jednostkami.
Większe możliwości parametryzacji systemu

Trudnym zagadnieniem jest wypośrodkowanie pomiędzy stosunkowo
prostą obsługą systemu a zwiększeniem możliwości jego parametryzacji. Z jednej
strony najprostsze rozwiązania są najlepsze, z drugiej zaś dobrze jest mieć wiele
możliwości i wariantów realizacji procesów. Zazwyczaj najlepszym wyjściem jest
przyjęcie „złotego środka” . Taki cel przyświecał analitykom oraz projektantom
Oprogramowania SyriuszSld.
Funkcja parametryzacji jest dostępna w systemie w wielu miejscach,
między innymi w komponencie administracji.
Ę } ~ & Parametryzacja

—5*5 Parametry systemowe
--■(§ Szablony dokumentów
—® Bementy wstawiane
0 Funkcje globalne
- - ^ k Wydawnictwa

(V Harmonogram zadań
I

— Han Autonumery
—P i Kalendarz

||
i:

03 Kwcogws
« - ynfounuiciA

Szczególną uwagę należy zwrócić na harmonogram zadań, który jest
zupełną nowością w stosunku do poprzedniego systemu. Pozwala on zdefiniować
zadania, które mogą być wykonywane jednorazowo lub cyklicznie.
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Przy pomocy harmonogramu zadań użytkownik ma możliwość zarządzania
wykonywaniem różnych procesów w systemie. Harmonogram zawiera listę
predefiniowanych procesów dotyczących różnych komponentów. Użytkownik
wybierając jeden z dostępnych procesów może określić tryb jego wykonywania,
przez co należy rozumieć okres, co jaki proces będzie uruchamiany. Do dyspozycji
są następujące tryby: codzienny, tygodniowy, miesięczny, kwartalny, półroczny,
roczny, jednokrotny oraz dowolny. Po określeniu trybu wystarczy określić datę
startową wraz z podaniem dokładnej godziny, o której nastąpi pierwsze
uruchomienie wybranego procesu. W ten sposób użytkownik może raz zaplanować
wykonanie danego zadania, po czym będzie ono automatycznie wykonywane
o zaplanowanych datach i godzinach w wybranym cyklu.
Powstanie harmonogramu zadań jest istotnym krokiem naprzód
w stosunku do poprzedniego systemu, dlatego że pozwala na dowolne
parametryzowanie wykonywania poszczególnych zadań w systemie. Dzięki
temu na przykład uruchomienie czasochłonnych procesów aktualizujących dane
w poszczególnych modułach systemu można zaplanować na godziny niekolidujące
z godzinami pracy urzędów, w których system jest wykorzystywany. Użytkownicy
rozpoczynając prace w systemie danego dnia nie m uszą czekać na zakończenie
procesu który musi uruchomić się przy pierwszym wejściu do danego modułu jak
miało to miejsce w przypadku systemu SI PULS, dlatego że wymagane procesy
zostały uruchomione na przykład w godzinach nocnych.
Podobnie rzecz ma się z obliczeniami sprawozdań statystycznych. Przy
pomocy parametryzacji można je wyliczać w czasie, gdy urząd nie pracuje. Dzięki
temu unika się problemu modyfikacji danych w czasie wyliczeń. Ponadto można
wykorzystać pełną moc obliczeniową serwerów.
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Obszarem, w którym dużo się zmieniło w stosunku do poprzedniego
Systemu jest z pewnością komponent kadrowo-płacowy. W obecnej chwili daje
on użytkownikowi o wiele większe możliwości parametryzacji. W prosty sposób
pozwala zdefiniować własne szablony list wypłat. Daje możliwość
wykorzystywania zarówno systemowych, jak i własnych algorytmów obliczania
wartości składników. Użytkownik jest w stanie tworzyć także własne algorytmy
dla grup składników i wykorzystywać je poprzez przypisanie składnika do grupy.
Oprócz tego pracownicy m ogą w sposób mocno sparametryzowany definiować
składniki, co pozwala w znaczny w sposób wpływać na wartość wyliczanego
składnika, bez konieczności tworzenia skomplikowanych formuł obliczeniowych.
Ponadto istnieje możliwość definiowania podstaw poprzez określenie, które
składniki i za jaki okres wchodzą do podstawy (np. zasiłki lub dodatkowe
wynagrodzenie roczne).
Poprawa wydajności

System Syriuszstd został oparty o nowsze rozwiązania technologiczne
niż jego poprzednik, co zaowocowało między innymi wzrostem wydajności
w różnych obszarach jego działania.
Wzrost wydajności można najszybciej zauważyć w komponencie
sprawozdawczości, gdzie sprawozdania, mające swoje odpowiedniki w systemie SI
PULS, obliczają się zdecydowanie szybciej. Należy mieć dodatkowo na uwadze
fakt, że podczas obliczeń wybranych sprawozdań dokonywane jest równocześnie
wyznaczenie danych niezbędnych do obsługi funkcjonalności eksploracji danych
(drill-down), co ma bezpośredni wpływ na złożoność i czas obliczeń, a mimo to
czas obliczeń sprawozdań nadal pozostaje znacznie krótszy niż miało to miejsce
w systemie SI PULS .
Poniżej przedstawiono wykresy czasów obliczeń dla wybranych
sprawozdań statystycznych naliczanych okresowo przez jednostki urzędów pracy.
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MPiPS-01 Dziat 1-1 - czas obliczeń
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Wzrost wydajności w sprawozdaniach statystycznych na powyższych
przykładach jest znaczący w stosunku do poprzedniego systemu. Dodatkowo
można zauważyć, że nawet sprawozdania w wersji obsługującej technikę
eksploracji danych (analityka) obliczają się znacznie szybciej w stosunku do ich
odpowiedników w systemie SI PULS. Porównując czasy obliczeń obu wersji
w ramach systemu SyriuszStd zauważa się spadek wydajności związany z dodaniem
obsługi analityki ale mimo to przewaga względem systemu SI PULS jest nadal
znacząca.
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Wzrost wydajności w systemie SyriuszSld, oprócz przytoczonych powyżej
sprawozdań statystycznych, można zaobserwować w wielu innych komponentach.
Wiele procesów obliczeniowych wykonuje się nieporównywalnie szybciej. Za
przykład może posłużyć proces aktualizacji danych klientów RP, który jest
wykonywany zazwyczaj codziennie w każdym urzędzie pracy.
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Proces "A ktu alizacja danych k lie n tó w RP" - czas o b liczeń
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Wzrost wydajności systemu Syriuszstd przekłada się na bardziej
efektywną pracę korzystających z niego użytkowników. W tym samym czasie
są oni w stanie wykonać więcej zaplanowanych zadań bez konieczności
długiego oczekiwania na wyniki.
Automatyzacja i optymalizacja procesów

W Oprogramowaniu SyriuszSld założono większą automatyzację
i optymalizację procesów niż miało to miejsce w SI PULS. Aby lepiej
zobrazować zmiany jakie zaszły w tym obszarze posłużono się przykładem
komponentu finansowo-księgowego i procesów zachodzących w tym obszarze
systemu.
W Oprogramowaniu SyriuszSld usprawniono proces sprawdzania
poprawności dokumentów księgowych przed zaksięgowaniem. W SI PULS
proces ten był bardzo uciążliwy w porównaniu w bieżącym systemem. Przy
przekazywaniu dokumentu do księgowania i w procesie księgowania każdy
kolejny błąd przerywał proces księgowania/przekazania do księgowania. Aktualnie
kompleksowe sprawdzanie dokumentów odbywa się w jednym procesie
i wszystkie typy błędów użytkownik otrzymuje w jednym raporcie, co znaczenie
ułatwia pracę użytkownikom.
Jedną z największych zalet komponentu finansowo-księgowego
w Oprogramowaniu Syriuszs'd jest automatyczne wytwarzanie dokumentów
księgowych
na podstawie danych wprowadzonych w komponentach
merytorycznych. Mechanizm ten został w porównaniu z SI PULS znacznie
usprawniony i ma więcej możliwości.
Dla każdego miejsca merytorycznego i określonego programu
projektu definiowana jest ściśle określona reguła wytwarzania dokumentów,
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co eliminuje ryzyko popełnienia błędu podczas przesyłu dokumentów.
Zwiększone ryzyko popełnienia błędy istniało w SI PULS w momencie wyboru
reguły, która ma być użyta do wytworzenia dokumentu. Obecnie reguły definiuje
się raz i proces wytwarzania dokumentu automatycznie wybiera regułę, która
powinna zostać użyta.
Proces wytwarzania dokumentów księgowych jest dwuetapowy:
• wygenerowanie
z
komponentu merytorycznego pliku
przesyłu
zawierającego kwoty z opisem i podziałem na źródła finansowania, dane
kontrahenta i transakcji rozrachunkowej
• wczytanie pliku przesyłu - przetworzenie pliku przesyłu na dokumenty,
dowody i dekrety za pomocą zdefiniowanych reguł wytwarzania.
W przypadku kiedy plik przesyłu nie zostanie wczytany użytkownik ma
dostęp do listy komunikatów błędów w oparciu, o które może poprawić
reguły wytwarzania dokumentów.
Taki podział umożliwia komunikację komponentu również z innymi systemami
zewnętrznymi. W ytworzony w aplikacji SyriuszSld plik w formacie XML może
być bez problemu zaczytany w odpowiednio przygotowanym systemie
zewnętrznym.
Ułatwiono dodawanie nowej reguły wytwarzania dokumentów dla nowego
programu/projektu. Nową regułę można dodać na podstawie innej istniejącej
reguły. Jest to funkcjonalność ważna z uwagi na projekty finansowane z EFS
i współfinansowane przez Fundusz Pracy. W SI PULS takie reguły trzeba było
dodawać ręcznie, co było bardzo pracochłonne. W prowadzoną regułę można
w każdym momencie sprawdzić pod względem poprawności.
Dodatkowym usprawnieniem jest możliwość podglądu stanu wielu
danych już w momencie przekazania dokumentów do księgowania, przed ich
właściwym księgowaniem. W ten sposób pracownicy księgowości mogą
sprawdzić stan księgi głównej, transakcji rozrachunkowych, realizacji budżetu
przed księgowaniem, a nawet wykonać wszystkie konieczne wydruki np.
zestawienie obrotów i sald, wydruk dziennika księgowego, karty kontowej, kart
wydatków, planu i realizacji budżetu.
W aplikacji dodano możliwość eksportu wyliczonych sprawozdań
księgowych do systemów zewnętrznych JSO BeSTi@ i SAC (Statystyczna
Aplikacja Centralna).
Większa precyzja w odwzorowaniu procesów

Zadaniem oprogramowania dedykowanego urzędom pracy jest jak
najwierniejsze odzwierciedlenie procesów zachodzących w tej instytucji. Jest to
ważne, ponieważ wraz ze wzrostem precyzji wzrasta jakość wykonywanej przez
urzędników pracy. Starano się zlokalizować takie miejsca w Oprogramowaniu
Syriuszstd i zrealizować zamierzone cele.
System SI PULS nie był przystosowany do pracy z wieloma źródłami
finansowania. Wydawało się wówczas, że nie będzie to potrzebne. Rzeczywistość
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zweryfikowała jednak tamto założenie. Udało się wpleść obsługę wielu źródeł
finansowania w część SI PULS zajm ującą się świadczeniami, ale mechanizm ten
był niewygodny i często krytykowany przez użytkowników. Obecnie
użytkownicy mogą obsługiwać świadczenia w prostszy sposób, przypisując do
świadczenia konkretny kod zadania.
Innym przykładem na lepsze odwzorowanie procesów są schematy czasu
pracy w module kadrowo-płacowym. W SI PULS wszystkie obliczenia opierały się
o rozliczenia dzienne. W Oprogramowaniu SyriuszStd najmniejszą jednostką jest
godzina. Dzięki temu istnieje możliwość definiowania indywidualnych
schematów pracy charakteryzujących się brakiem regularności co do czasu
pracy w poszczególnych dniach tygodnia. Pozwala to lepiej opisywać bardziej
skomplikowane przypadki występujące na co dzień w urzędach.
Ponadto umożliwiono przechowywanie historii adresów. Pojawi! się nowy
rodzaj adresu - archiwalny, który dotyczy zameldowania na pobyt stały.
W systemie SI PULS wizyty były związane z miejscem w urzędzie.
W rzeczywistości z wizytą jest związany konkretny pracownik i takie właśnie
powiązanie występuje w Oprogramowaniu SyriuszSuJ.
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W szystkie ze wskazanych cech świadczą o tym, że nastąpił niewątpliwy
wzrost precyzji w odwzorowaniu zachodzących w urzędzie procesów w systemie
SyriuszSld.

Jedną z bardziej znaczących i zauważalnych dla użytkownika zmian
w komponencie Formalna Obsługa Beneficjenta jest z całą pewnością nowe
podejście do obsługi beneficjenta. Rejestrację nowego klienta RP można
rozpocząć korzystając z opcji dostępnej w głównym menu aplikacji.
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Szybko można zaobserwować zmianę podejścia do zagadnienia rejestracji.
Celowo zastosowano rozwiązanie znane z innych aplikacji, czyli tzw. kreator.
Użytkownik wprowadza dane w kilku krokach, rozpoczynając od tych najbardziej
podstawowych, takich jak imię, nazwisko czy też miejsce urodzenia. W kolejnych
krokach (poprzez przechodzenie kolejno przez zakładki) wypełnia informacje
o adresach, okresach zaliczanych, kwalifikacjach, rodzinie, kolejnych zdarzeniach,
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a następnie wprowadza pozostałe dane takie jak dane podatkowe i informacje
o gospodarstwie.
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Zmianie uległa również rejestracja zdarzeń beneficjenta rynku pracy.
System SI PULS wykorzystywał pary zdarzeń podczas rejestracji statusu klienta.
Konieczne było wprowadzanie zdarzenia początkowego i końcowego. Na etapie
analizy wymagań do Oprogramowania SyriuszSld podjęto decyzję o scaleniu tych
dwóch zdarzeń w jedno. Poprawiło to przejrzystość okna rejestrowanych zdarzeń
i statusów a jednocześnie w żaden sposób nie ograniczyło funkcjonalności tego
fragmentu systemu. Pozwoliło to zmniejszyć objętościowo słownik dostępnych
zdarzeń, co w efekcie uprościło mechanizm ich dodawania.
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W celu poprawy obsługi beneficjenta zdecydowano się uniezależnić
okresy przynależności do NFZ od kolejnych zdarzeń. Stworzono odpowiednie
struktury przechowujące informacje o okresach ubezpieczenia. Ważne
i jednocześnie bardzo wygodne jest to, że można zakończyć zgłoszenie do NFZ
bez konieczności modyfikowania zdarzenia. Pozwala to wyłączyć z ubezpieczenia
NFZ osobę, która takie ubezpieczenie posiada np. dzięki ubezpieczonemu
małżonkowi.
Użytkownicy systemu SI PULS zwracali często uwagę na brak decyzji
w systemie. Były one dotąd generowane jedynie na potrzeby wydruku, przez co
niemożliwe było wydrukowanie po pewnym czasie tej samej decyzji. W systemie
Syriuszstd decyzje są przechowywane w bazie danych. Można je wielokrotnie
drukować, a nawet modyfikować w pewnym zakresie, np. datę końcową decyzji
przyznającej stypendium szkoleniowe. Dzięki temu w systemie zawsze pozostaje
ślad po raz wydrukowanej decyzji. Są one generowane przez system na podstawie
zdarzeń. Użytkownik może również samodzielnie dodać decyzję, która nie jest
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powiązana z żadnym zdarzeniem. Aby nadać moc prawną dowolnej decyzji należy
nadać jej numer. Decyzja z numerem jest wykorzystywania do dalszych obliczeń
w części systemu poświęconej świadczeniom. Jeżeli decyzja posiada nadany
numer, to nie może ona zostać usunięta. Jeżeli zmieniły się dane i decyzja jest
niepoprawna, to wówczas nie można jej usunąć, ale można ją anulować.
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Powyższe okno pozwala wydrukować decyzję, jak też zapisać ją do pliku
o rozszerzeniu PDF, CSV, HTML, ODT.
Z całą pewnością nowe podejście do procesu obsługi beneficjenta rynku
pracy w systemie SyriuszSld jest sprawniejsze i bardziej przejrzyste. Starano się tak
zaprojektować poszczególne zakładki i ich kolejność aby zminimalizować ryzyko
pominięcia niezbędnych danych przy rejestracji i jak najbardziej ułatwić
użytkownikowi proces rejestracji i obsługi w urzędzie pracy.
Możliwość prowadzenia monitoringu finansowego

Dzięki zupełnie nowemu komponentowi Monitoring Finansowy
zapewniono Publicznym Służbom Zatrudnienia możliwość kontroli realizacji
projektów, w tym również POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).
Realizację każdego projektu można zaplanować dzieląc każdy projekt na
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szczegółowe zadania oraz przypisując każdemu zadaniu określone rodzaje
wydatków.

Środki przeznaczone na realizację projektu rejestruje się w postaci limitów,
które można również podzielić na zadania według potrzeb. Każdy wydatek
z projektu już w momencie planowania jest przypisywany do konkretnego rodzaju
wydatku. Dzięki temu możliwe jest szczegółowe śledzenie wydatkowanych
środków. Dla celów większego bezpieczeństwa i przejrzystości wprowadzono
możliwość
przypisywanie
uprawnień wybranym
użytkowników
do
konkretnego programu/projektu, aby ułatwić sposób wyboru wydatku na
zadaniu z określonego programu z którego użytkownik kieruje danego
beneficjenta na określona formę wsparcia.
W momencie rozpatrzenia pozytywnie wniosku, nadaniu numeru dla
decyzji, oraz dwustronnego podpisania umowy następuje automatyczne
zarezerwowanie środków na poczet przyszłych wypłat. Istnieje więc stały
monitoring realizacji finansowej projektu. Dodatkowe raporty w postaci
sprawozdań z realizacji projektu ułatwiająjeszcze lepszą koordynację ponoszonych
wydatków. Śledzone są również kwoty przekazane do wypłaty i już wypłacone.
Użytkownik ma więc możliwość stałego podglądu zobowiązań i realizacji
(faktycznych wypłat). Konieczność śledzenia realizacji projektów w różny sposób
łączy ze sobą komponent finansowo-księgowy z monitoringiem finansowym.
Przypisanie wydatku do konkretnego projektu, zadania i rodzaju wydatku może
zostać wykorzystane w symbolu konta księgowego oraz na dekrecie księgowym.
W komponencie Finanse i Księgowość użytkownik ma możliwość
wykonania najważniejszych zestawień księgowych (zestawienie obrotu i sald,
wydruk dziennika) dla wybranego projektu. Operacja księgowania dokumentu
ma swoje odzwierciedlenie w kwotach zobowiązań i realizacji widocznych
w monitoringu. Na podstawie zaksięgowanych dokumentów dotyczących projektu
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można automatycznie wygenerować wydruk „Zestawienie dokumentów
potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem”.
Komponent umożliwia zarządzanie beneficjentami i udzielanym
w ramach projektu wsparciem. Użytkownik łatwo zarejestruje udział osoby
w programie na podstawie usługi udzielonej osobie. Zapisy o udzielonych
wsparciach generują się automatycznie i można je dobierać dowolnie w oparciu
o wskazane rodzaje usług.
W obrębie komponentu Monitoring Finansowy dodano nowy sposób
ewidencjonowania i rozliczania należności, które nie były obsługiwane w SI
PULS z uwagi na bardzo wąski zakres funkcjonalności. W aplikacji Syriuszstd
istnieje możliwość wydania decyzji o należności w powiązaniu z wydatkiem
zarejestrowanym w komponencie merytorycznym. Beneficjent może teraz ubiegać
się o rozłożenie spłaty należności na raty i umorzenie co w chwili obecnej nie
stanowi problemu w systemie z uwagi na odpowiednie funkcjonalności. Można
również wyliczyć i zarejestrować odsetki oraz inne niestandardowe
zwiększenia/zmniejszenia należności, a także obsłużyć odroczenie terminu spłaty
wezwanie do zwrotu, przekazanie należności do windykacji.
Największym atutem komponentu jest możliwość automatycznego
wytworzenia dokumentu księgowego na podstawie decyzji o należności,
zarejestrowanej spłaty, wyliczonych odsetek, zarejestrowanego umorzenia
spłaty. Na bieżąco wyliczana jest pozostała do zwrotu kwota należności. Obsługa
należności, pozwalana na łatwe sprawdzenie stanu zadłużenia beneficjenta przez
pracownika merytorycznego. Osoba starająca się o pozyskanie dodatkowych
środków z funduszy celowych może zostać sprawdzona przez pracownika
rejestrującego dany wniosek wybierając pozycję „stan zadłużenia” która
zaprezentuje stan wszystkich niespłaconych należności zarejestrowanych
w komponencie dla danej osoby.
Większe możliwości analizy i eksploracji danych statystycznych

Komponent sprawozdawczości systemu SyriuszSld został wyposażony
w funkcjonalność drążenia danych (drill-down). Jest to technika eksploracji
danych wchodzących w skład wyników sprawozdań, która pozwala na
wielopoziomową analizę otrzymanych danych. W skrócie można ją określić
mianem od ogółu do szczegółu.
Aby sprawozdanie statystyczne wykorzystywało technikę drążenia danych
należy odpowiednio zdefiniować funkcje obliczające dane sprawozdanie. Po
obliczeniu odpowiednio zdefiniowanego sprawozdania użytkownik posiada
możliwość przejścia z poziomu reprezentacji wyników w postaci liczb w danych
komórkach sprawozdania, do poziomu przedstawiającego listę osób wchodzących
w skład wyniku danej komórki. Będąc na poziomie reprezentacji wyników
w formie listy poszczególnych osób system umożliwia podgląd wszystkich danych
aktualnie zaznaczonej na liście osoby.
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Największą
zaletą takiego
rozwiązania jest
szybka
analiza
otrzymywanych wyników sprawozdań statystycznych a co za tym idzie
szybsza weryfikacja ich poprawności oraz diagnoza ewentualnych
niespójności we wprowadzonych w systemie danych. Użytkownik uzyskuje
możliwość samodzielnej kontroli na wyniki zwracane przez sprawozdania
statystyczne.
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Zakończenie
Zastosowanie nowoczesnych technologii przy tworzeniu nowych oraz
modernizacji istniejących systemów informatycznych jest dzisiaj koniecznością.
Dzięki temu systemy mogą być bardziej elastyczne i dopasowane do potrzeb
użytkowników, przy wykorzystaniu sieci rozległych, dostęp do nich jest
zapewniony z dowolnego miejsca a przy tym wszystkim zachowany jest najwyższy
poziom bezpieczeństwa.
Kolejną przyczyną stosowania nowoczesnych technologii w procesie
budowania systemów informatycznych w administracji państwowej, są coraz
częściej pojawiające się uregulowania prawne.
Zgodność
produktu
(oprogramowania)
z
normami
krajowymi,
europejskimi czy międzynarodowymi - nie jest już tylko dodatkową zaletą - ale
staje się koniecznością. Zarówno użytkownicy jak i producenci oprogramowania
muszą nadążać za zmieniającymi się normami. W taki sposób można budować
nowoczesne i otwarte na integrację systemy.
We wszystkich urzędach pracy w Polsce zakończono już wszystkie etapy
wdrożenia - wykonano migrację danych, nastąpiła instalacja systemu oraz
przeprowadzono instruktaże z wszystkich komponentów systemu. Aktualnie
SyriuszStd pracuje produkcyjnie we wszystkich Powiatowych Urzędach Pracy
w Polsce (341 Powiatowych Urzędów Pracy oraz 104 filie). Zakończenie procesu
wymiany systemu SI PULS na Oprogramowanie SyriuszSld nastąpiło zgodnie
z harmonogramem w 2011 roku.
Oprogramowanie SyriuszSld efektywnie wspiera urzędy pracy w zakresie
obsługi beneficjenta, pośrednictwa pracy, obsługi szkoleń, przyznawania
i realizowania świadczeń finansowych, obsługi prac okresowych i staży, obsługi
refundacji, dotacji i dofinansowania dla osób i organizacji, monitorowania stanu
środków finansowych.
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T eresa M ęcińska
Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola
Adamieckiego w Katowicach. Ukończyła studia
magisterskie na Wydziale Ekonomii, specjalizacja
Rynki i konkurencja w warunkach globalizacji.
Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała
pełniąc
zadania
administratora
systemu
w Raiffeisen Bank Polska SA Od 2009 roku
związana z firmą Sygnity SA. Obecnie pracuje na
stanowisku specjalisty ds. wdrożeń produktów
własnych. Jest odpowiedzialna między innymi za
rozwój oprogramowania do elektronicznego
obiegu dokumentów w urzędach pracy.
Prywatnie zaangażowana w działania na rzecz
rozpowszechniania idei oprogramowania Open
Source. Uwielbia dalekie podróże oraz dobrą
książkę.

Andrzej Rybka
Absolwent Politechniki
Śląskiej,
Wydziału
Automatyki, Elektroniki i Informatyki na kierunku
Informatyka. Od 2008 pracuje na stanowisku
programisty.
Początkowo
zaczynał
jako
programista
.NET
a
obecnie
tworzy
oprogramowanie w języku Java. Uczestniczy
w projektach tworzonych dla Administracji
Publicznej.
W
codziennej
pracy
obok
projektowania i implementacji funkcjonalności,
ma do czynienia z zagadnieniami związanymi
z raportowaniem i analizą danych.
Interesuje się wszelkiego rodzaju zagadnieniami
związanymi z ogólnie pojętą dziedziną jaką jest
informatyka.
Lubi dobrą muzykę i jazdę na rowerze.
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M ariu sz K u la w ik
Absolwent
Politechniki
Śląskiej
Wydziału
Automatyki, Elektroniki i Informatyki na kierunku
Informatyka, absolwent Politechniki Śląskiej
Wydziału Matematyczno-Fizycznego na Kierunku
M atematyka
oraz
absolwent
studiów
podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach na Wydziale Zarządzania.
W 2010 r. uzyskał certyfikat Sun Certified
Programmer for Java świadczący o znajomości
obiektowego języka programowania Java.
Od
początku
swojej
kilkuletniej
kariery
zawodowej związany z firmą Sygnity jako
programista.
Szczególnie
zainteresowany
skomplikowanymi
algorytmami
oraz
ich
implementacją.
W życiu prywatnym jest szczęśliwym mężem, uwielbia podróże, wspinaczkę
skałkową oraz zabawy ze swoim białym terierem.
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R O Z D Z IA Ł IV

W D R O Ż E N IE S Y S T E M U Syriuszs,d
W P O W IA T O W Y M U R Z Ę D Z IE P R A C Y W G A R W O L IN IE
Paweł GUBA
Wstęp
Wdrożenie systemu jest to etap cyklu życia systemu, polegający
na wprowadzeniu do bieżącej pracy. Przed tym wyzwaniem stanął Powiatowy
Urząd Pracy w Garwolinie. Dlaczego Garwolin? Aby odpowiedzieć na to pytanie
należy cofnąć się do 1998r. W roku tym w Urzędach Pracy rozpoczęło się
wdrażanie systemu informatycznego SI PULS. Urząd w Garwolinie został wybrany
jako jednostka pilotażowa, w której rozpoczęto wdrażanie nowego systemu, który
w owym czasie dokonał rewolucji w obsłudze bezrobotnych. Poprzedni system
użytkowany w Urzędzie zapewniał tylko zapisywanie podstawowych informacji
w historii osób bezrobotnych, brakowało informacji o wypłaconych świadczeniach
dla osób bezrobotnych (należało przeglądać wydrukowanie listy wypłat znajdujące
się w archiwum zakładowym). Migracja do systemu SI PULS odbywała się
„ręcznie”, tj. każda teczka osoby bezrobotnej musiała być wprowadzana przez
pracowników Urzędu. Pilotażowe wdrożenie systemu oraz zdobyte doświadczenie
przez pracowników, zaowocowało zdobyciem doświadczenia w procesie
wdrażania.
Rok 2004 to kolejne nowe doświadczenie gdzie Urząd uczestniczy
we wdrożeniu systemu obiegu dokumentów PSZ.eDok w wersji 1.3,
przygotowanym dla Powiatowych Urzędów Pracy, jako system który integrował
się częściowo z SI PULS w zakresie wymiany danych pomiędzy systemami
w procesie obiegu dokumentów w postaci treści zapisanych w bazach danych.
Przełom roku 2009/2010 jest okresem w którym po raz pierwszy pojawia
się informacja o Oprogramowaniu SyriuszStli w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Garwolinie oraz zamiar by po raz kolejny przystąpić do rozpoczęcia wdrożenia
pilotażowego systemu w Urzędzie. Inicjatywa przeprowadzenia wdrożenia wyszła
zarówno ze strony Firmy Sygnity SA oraz ze strony Departamentu Informatyki
MPiPS w Warszawie za pośrednictwem ówczesnego Dyrektora Zbigniewa
Olejniczaka. Po wstępnym wyrażeniu woli przystąpiono do prac związanych
z wdrożeniem Oprogramowania SyriuszSld.
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4.1. Przygotowania do wdrożenia oprogramowania Syriuszstd w Powiatowym
Urzędzie Pracy W Garwolinie
Testy przedwdrożeniowe
W początkowym okresie tj. pod koniec 2009 roku do Urzędu zaczęły
docierać pierwsze informacje szczegółowe o nowym systemie informacyjnym,
który będzie następcą systemu SI PULS. Udostępnione zostały pierwsze testowe
wersje systemu. Na podstawie przekazanych wersji w Urzędzie uruchomiona
została platforma testowa, która umożliwiała zapoznanie się pracowników
z poszczególnymi obszarami systemu z uwzględnieniem prac wykonywanych
przez poszczególne stanowiska pracy. Zapoznawanie się z systemem połączone
było z jednoczesną możliwością zgłaszania błędów w oprogramowaniu lub
propozycji usprawnienia pracy w systemie bezpośrednio do firmy Sygnity SA.
Pozwoliło to na dokładniejsze zapoznanie się pracowników z systemem, którzy
poprzez możliwość zgłaszania poprawek przywiązywali większa uwagę do
wykonywanych operacji w tymże systemie. Zaznaczyć należy, iż pracownicy
pracowali na danych rzeczywistych co znacznie ułatwiało weryfikacje zapisów
dokonywanych w bazach danych SI PULS oraz w Oprogramowaniu SyriuszStd.
Praca na danych rzeczywistych wynikała z faktu iż zgłaszane były na bieżąco
uwagi do procesu migracji danych, które powinny jak najbardziej odzwierciedlać
stan faktyczny zapisany w aktualnie eksploatowanym systemie. Okres testowy
został aktywnie wykorzystany przez pracowników do zapoznania się systemem.
Ilość zgłoszonych uwag i propozycji zmian przyczyniły się w terminie
późniejszym do sprawniejszego procesu zmiany systemu.
Spotkania informacyjno-organizacyjne
Równolegle do testów odbywały się spotkania organizacyjne, na których
omawiane były kwestie związane procesem wdrożenia systemu. Spotkania miały
na celu zapoznanie się z głównymi założeniami projektu wdrażania systemu
SyriuszStd w Urzędach Pracy. Podczas jednego ze spotkań które
odbyło
się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie, przedstawione zostały założenia
jakimi kierować się będzie Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie:
•
migracja zostanie przeprowadzona na platformę pracująca pod kontrolą
systemu operacyjnego Linux. Pozwoli to na pełniejsze wykorzystanie zasobów
sprzętowych oraz oprogramowania, którego naturalnym środowiskiem pracy
jest platforma Linux;
• migracja zostanie przeprowadzona podczas jednego z weekendów tak by czas
związany z niedostępnością systemu dla klientów został maksymalnie
zminimalizowany;
•
przejście i praca wyłącznie w systemie SyriuszStd powinno nastąpić
z początkiem miesiąca. Pozwoli to na zachowanie z szczególnych przypadkach
ciągłości wypłat oraz ograniczy do minimum błędy związane z różnicą
w wypłacanych świadczeniach. Duże znaczenie na wybór terminu przełączenia
był fakt i konieczność poprawnego wykonania rozliczeń z ZUS i US

(w przypadku świadczeń płaconych z budżetu państwa). Dodatkowo wypłaty
w stosunku do osób bezrobotnych realizowane są do 15 dnia każdego miesiąca
co spowoduje ze wszystkie listy wypłat zostaną zaksięgowane w systemie SI
PULS, co nie będzie powodować problemów z dokumentami księgowymi
przemigrowanymi z systemu SI PULS a nie zaksięgowanymi;
• po zakończeniu migracji czas pracy równoległej polegającej na wprowadzaniu
tych samych danych zostanie skrócony do dwóch tygodni od dnia zakończenia
migracji. Zaznaczyć tu należy, iż podczas spotkania które odbyło się
z przedstawicielami firmy Sygnity SA oraz MPiPS, tak niewielki czas pracy
równoległej spotkał się z dużym zainteresowaniem i niedowierzaniem. Jako
uzasadnienie tak krótkiego czasu pracy równoległej zdecydowały następujące
przesłanki: użytkownicy poznali system podczas przeglądu w pierwszych
miesiącach 2010r. Przegląd systemu pozwolił na wstępne zapoznanie się
nowymi funkcjonalnościami systemu, dzięki temu pracownik obsługujący
system skupi swoją uwagę na wprowadzaniu danych oraz występujących
błędach mających wpływ na poprawne działanie systemu. Kolejnym
elementem, który ma wpływ na czas pracy równoległej jest to, iż dwukrotne
wprowadzanie tych samych danych powoduje zmęczenie pracownika,
skutkujące m.in. tym, że w późniejszym okresie pracy równoległej nie będzie
wprowadzał pełnych danych, lub też wprowadzi dane w minimalnym zakresie
które m ają wpływ na status osoby bezrobotnej (np. prawo do zasiłku),
w systemie PULS, uzupełniając jednocześnie pełne dane w systemie SyriuszStd.
Użytkownik, ma świadomość iż w ściśle określonej perspektywie czasu tj. po
zakończeniu pracy równoległej, system SI PULS przejdzie w tryb „tylko do
odczytu”;
• w procesie migracji dane zgromadzone w SI PULS istotne dla zachowani
poprawności i ciągłości historii obsługi klienta i pracodawcy w Urzędzie
powinny zostać przemigrowane w możliwie najpełniejszym zakresie danych
(postulat ten wynikał częściowo z dostępności i możliwości testowania
Oprogramowania SyriuszSld w okresie przedwdrożeniowym gdzie istniała
możliwość zgłaszania uwag do systemu jak i do procesu migracji);
• ustalono, iż szkolenia, migracja, wdrożenie zostaną przeprowadzone
na przełomie marca/kwietnia 2010r.
Podczas spotkania określone zostały role i zadania osób, które
odpowiedzialne są za wdrożenie systemu w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Garwolinie. Zapoznano się z harmonogramem i propozycja przebiegu wdrożenia
oraz dostępności i wsparcia zapewnionego przez firmę Sygnity SA w okresie
wdrażania systemu w Urzędzie. Na podstawie uzyskanych informacji wstępnie
ustalono harmonogram przebiegu wdrożenia.
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4.2. Przygotowanie urzędu do wdrożenia systemu
Stan aktualny
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Garwolinie według stanu na dzień
1 marca 2010r. zatrudnionych było 40 osób z czego 36 osób zajmowało się
pośrednią lub bezpośrednią obsługą osób bezrobotnych oraz pracodawców,
realizując zadania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy wraz z przepisami wykonawczymi.
W bazie danych Urzędu znajdowało się około 41 500 rekordów osób
bezrobotnych, 3500 pracodawców, dla których prowadzonych było 500 umów
z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w ramach umowy stażu, prac
interwencyjnych, robót publicznych, doposażeń stanowisk pracy. Ponadto
w Urzędzie realizowane są ponadto projekty współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej. W bazie danych rejestrowane są wypłaty osób bezrobotnych od 1998
roku tj. od czasu gdy wdrożono system informatyczny SI PULS.
Przygotowanie organizacyjne Urzędu
W ramach przygotowania Urzędu do rozpoczęcia pracy w systemie
Syriuszstd przeprowadzone zostały następujące zadania.
Głównym koordynatorem wdrożenia w ramach urzędu został informatyk,
z uwagi na pilotażowy charakter wdrożenia oraz fakt, iż system mógł zachowywać
się niestabilnie lub generować komunikaty niezrozumiałe dla użytkownika.
Dodatkowo występowała wstępna selekcja zgłaszanych uwag i problemów, co
pozwoliło na zmniejszenie liczby błędów faktycznych przesyłanych bezpośrednio
do firmy zajmującej się produkcją oprogramowania.
Dokonano podziału pracowników na grupy osób realizujących określone rodzaje
zadań. W ramach struktury organizacyjnej w Urzędzie utworzone zostały referaty:
• Finansowo-Księgowy;
• Ewidencji i Świadczeń;
• Aktywnych Form;
• Realizacji Projektów Unijnych;
• Organizacyjno-Administracyjny;
• Centrum aktywizacji Zawodowej.
W ramach Referatu wyznaczony został Lider Grupy, którego zadaniem
była koordynacja poszczególnych pracowników w Grupie, tak by realizacja
procesu szkolenia i późniejszego wdrożenia przebiegała sprawnie.
Lider poza koordynowaniem zadań realizowanych w Referacie dodatkowo
będzie odpowiadał
za kontakty z pozostałymi Referatami oraz na bieżąco będzie
odpowiadał za przebieg wdrożenia. W ramach koordynacji Lider odpowiadał za
przygotowanie szablonów dokumentów w Referacie, które będą drukowane
bezpośrednio z systemu. Z związku z poznaniem funkcjonalności systemu
w okresie testów przedwdrożeniowych, Liderzy przygotowali wzory dokumentów,
które powinny zostać udostępnione w systemie. Przygotowanie szablonów miało
na celu maksymalizację wykorzystania możliwości nowego systemu, który
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posiadał znacznie większe możliwości konfiguracyjne w tworzeniu szablonów.
Dodatkowym elementem, który został zlecony Liderom był przegląd wzorów
dokumentów składanych przez klientów Urzędu, w szczególności zakres
i kompletność danych wymaganych przez system.
Po wykonaniu podziału na grupy z wdrożeniowcami ustalony został
harmonogram wdrożenia systemu a w szczególności harmonogram szkoleń
pracowników w poszczególnych referatach. Podczas ustalania harmonogramu
ustalono następujące elementy mające wpływ na późniejszą prace w systemie:
• każdy pracownik powinien zapoznać się z podstawowym modułem Obsługa
Bezrobotnych. Moduł ten jest modułem bazowym dla pracy Urzędu, każdy
pracownik powinien poznać zasady przeglądu danych bezrobotnego ze
szczególnym uwzględnieniem procesu decyzyjnego przyznawania świadczeń;
proces tworzenia historii zdarzeń, oraz kryteria kwalifikacji do
poszczególnych grup bezrobotnych;
• w ramach Referatu pracownicy powinni poznać zasady obowiązujące podczas
pracy na swoim stanowisku pracy, oraz zgodnie z założeniami powinien
posiadać wiedzę z modułu Obsługa Bezrobotnego.
Z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe, szkolenie w całości zostało
zrealizowane w trybie dostępu zdalnego. Urząd uzyskał pomieszczenie
o odpowiednim metrażu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie.
Pomieszczenie to zostało wyposażone w zestawy komputerowe na którym zostało
uruchomione oprogramowanie środowiska testowego Syriuszs'd na 5 stanowiskach
komputerowych. Połączenie było realizowane z wykorzystaniem szyfrowanej sieci
VPN z serwerem zlokalizowanym w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy.
Dodatkowym ograniczeniem był fakt, iż szkolenie realizowane było w godzinach
bieżącej pracy Urzędu. W związku z tym istniała konieczność przygotowania grup
szkoleniowych, tak by nie spowodowało to konieczności wstrzymania obsługi
klientów. Szkolenia odbywały się w podziale na 2 grupy, z których 1 grupa
przebywała na szkoleniach w godzinach 8-12, a druga grupa w godzinach 12-16.
Pozwoliło to na w miarę płynne zapewnienie obsługi interesantów.
4.3. W drożenie systemu w urzędzie
Migracj a
Migracja systemu została zaplanowana na piątek 19 marca 2010 r.
do ostatniej chwili trwały prace związane z zakresem migrowanych danych.
Szczególna uwagę zwrócono na osoby bezrobotne migrowane do nowego systemu.
Niemalże w ostatniej chwili zakres migrowanych danych został rozszerzony
o dodatkowe osoby. Jako uzasadnienie konieczności migracji przyjęto zasadę,
iż pomimo że osoby raczej nie będą już klientami Urzędu to może wystąpić
przypadek, który umożliwi powrót osoby do rejestru np. zmiana statusu
materialnego). W szczególności migracja powinna obejmować osoby poszukujące
pracy, które nie posiadają statusu osoby bezrobotnej. Po dostosowaniu procesu
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migracji, rozpoczęto migrację danych z systemu SI PULS, która zakończyła się
sukcesem.
Kolejnym krokiem było wczytanie danych do wzorcowej przygotowanej
instalacji produkcyjnej systemu SyriuszStd oraz po wykonaniu procesów
pomigracyjnych określonych w instrukcji, nastąpiło przygotowanie systemu
do wdrożenia usługi logowania za pomocą kart inteligentnych z wykorzystaniem
serwera certyfikatów wdrożonych w ramach domeny Active Directory w systemie
Windows 2003 Server. Logowanie za pom ocą kart inteligentnych było warunkiem
koniecznym wdrożenia systemu, ponieważ użytkownicy wykorzystywali wyżej
wymieniona formę logowania w poprzednio użytkowanym systemie.
W procesie migracji wykonano proces przygotowania szablonów
dokumentów, które użytkowane były przez pracowników podczas wykonywania
bieżących prac związanych z obsługą interesantów. Z uwagi na fakt, iż dokumenty
te zostały przygotowane w punkcie dotyczącym przygotowania organizacyjnego
Urzędu, proces ten sprowadził się tylko do wczytania bieżących szablonów
poprzez wczytanie przesyłów do bieżącej wersji Oprogramowania Syriuszstd.
Pozwoliło to na zaoszczędzenie czasu związanego z przepisaniem szablonów
w momencie gdy niezbędne było umożliwienie pracy od razu po zakończeniu
wdrożenia i rozpoczęciu pracy.
W podobny sposób postąpiono w procesie przygotowywania reguł
księgowych dla wydatków Funduszu Pracy. Reguły zostały przygotowane
w testowych wersjach systemu i następnie wczytane w produkcyjnej wersji, tak
by możliwe było rozpoczęcie księgowania dokumentów wytworzonych
w aplikacjach merytorycznych.
Kolejnym krokiem było przekonfigurowanie stacji roboczych, w sposób
umożliwiający
wykorzystanie
możliwości
logowania
do
systemu
z wykorzystaniem kart inteligentnych, poprzez umieszczenie w katalogach
systemowych bibliotek odpowiedzialnych za autoryzację.
Praca równoległa
Zakończenie procesu migracji połączonego z procesem szkolenia
pracowników z dniu 22 marca 201 Or. rozpoczęło okres pracy równoległej
w systemie SyriuszStd oraz SI PULS. Okres pracy równoległej obejmował 8 dni
roboczych co zgodnie z założeniem przedstawionym podczas spotkania jest
wystarczającym okresem, jaki pozwoli na płynne wyłączenie systemu aktualnie
użytkowanego. Okres pracy równoległej był okresem mniejszego natężenia pracy
co wynika głównie z faktu, iż nie są realizowane wypłaty dla osób bezrobotnych
oraz jest to okres mniejszej liczby obsługiwanych osób bezrobotnych oraz
pracodawców co pozwoli na wprowadzanie danych w dwóch systemach
jednocześnie bez konieczności znacznego wydłużania obsługi pojedynczego
klienta, co przy pracy równoległej jest elementem bardzo ważnym.
Zgodnie z założeniami przyjętymi na spotkaniu organizacyjnym oraz
w związku z problemami występującymi podczas wykonywania równolegle tych
samych operacji przez pracowników, prowadzone były statystyki i raporty
porównawcze mające na celu porównywanie i sprawdzenie kompletności
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wprowadzanych danych oraz faktu czy wszystkie dane są wprowadzone
kompletnie. Statystyki prowadzone w trakcie pracy równoległej wykazały, iż po
okresie 5 dni nastąpił powolny spadek kompletności wprowadzanych danych.
Więcej danych wprowadzane było w systemie Syriuszs,d natomiast coraz mniej
danych oraz coraz mniej kompletnych było uzupełniane w systemie SI PULS. Był
to pierwszy sygnał świadczący o tym, iż praca równoległa trwa już wystarczająco
długo oraz pracownicy zaczynają coraz mniej czasu poświęcać na aktualnie
użytkowany system.
Dalsze utrzymywanie systemu w kolejnych 6-7 dniach wykazało coraz
większe rozbieżności w obydwu systemach. Pod koniec miesiąca zaczęło się
zgłaszać coraz więcej osób do rejestracji co skutkowało w opinii pracowników
przekonaniem iż dwukrotne wprowadzanie tych samych danych jest niecelowe,
dlatego też dane wprowadzali tylko w nowym systemie. Dodatkowym elementem
był fakt, iż rejestracja bezrobotnego w przypadku ponownej rejestracji trwałaby
zbyt długo, co przy natężeniu ilości osób rejestrujących się jest niedopuszczalne.
W trakcie pracy równoległej na bieżąco realizowane były zgłoszenia
z poszczególnych stanowisk pracy. Dodatkowo w trakcie pracy dostępni byli
wdrożeniowcy
na bieżąco realizujący proces odpowiedzi na występujące
problemy podczas pracy, co przyczyniło się do lepszego przejścia procesu pracy
równoległej.
Zakończenie wdrożenia
Proces zakończenia pracy równoległej zakończył się 1 kwietnia 2010 r.
W dniu tym ostatecznie wyłączono z bieżącej eksploatacji system SI PULS
a środowiskiem produkcyjnym w Urzędzie został system SyriuszSld . Praca
odbywała się już tylko w jednym systemie. Wykonano statystyki porównawcze
w obydwu systemach. W związku z faktem iż w okresie pracy równoległej zaczęły
występować pierwsze sygnały o tym, iż użytkownicy przestawali wprowadzać
dane, wystąpiły niewielkie rozbieżności, częściowo wynikające z nieuzupełnienia
danych a częściowo z poprawy algorytmów kwalifikujących osoby
do poszczególnych grup bezrobotnych. Jednak rozbieżności te były na tyle
nieduże, iż została podjęta decyzja o uwzględnieniu danych wyliczonych
w systemie SyriuszSld.
W dalszym etapie Urząd wykonywał na bieżąco prace w systemie,
zgłaszając znalezione błędy, usterki poprzez Centralny HelpDesk.
Pod koniec 2010 roku zakończono wdrażanie modułu Kadry i Płace.
4.4. Podsumowanie wdrożenia w urzędzie
Wnioski z wdrożenia systemu.
Czy wdrożenie systemu zostało zakończone? Jakie są pozytywne skutki
wdrożenia? Czego zabrakło?
„ Wdrożenie systemu je s t to etap cyklu życia systemu, polegający
na wprowadzeniu do bieżącej p ra c y ”. Zdanie użyte we wstępie sugeruje, iż
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wdrożenie rozpoczęte powinno zakończyć się sukcesem. Jak każde wdrożenie
wiązało się z ryzykiem porażki już w początkowym okresie. Jednak przygotowanie
do procesu przeniesienia danych pomiędzy systemami zostało przygotowane
poprawnie. Dodatkowym elementem mającym wpływ na sukces wdrożenia
nowego systemu, był fakt, iż proces obsługi nowego systemu, pomijając oczywistą
wartość dodaną wynikająca z zastosowaniem innej, nowszej technologii, był
zbliżony do obecnie użytkowanego systemu. Fakt podobieństwa do obecnego
systemu, znacznie ułatwił proces przejścia do pracy w nowym systemie przez
użytkowników. Przyczyniło się to także do lepszego przeprowadzenia szkoleń dla
poszczególnych grup pracowników, którzy użytkowali system SI PULS
Należy jednak pamiętać, że wdrożenie i późniejsze użytkowanie systemu będzie
procesem, który będzie trwać długo, szczególnie biorąc pod uwagę częstotliwość
zmian obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania systemu.
W perspektywie czasu - rok od zakończenia wdrożenia - użytkownicy
pozytywnie oceniają system, który jest czytelny w odbiorze, lepiej dostosowany
do potrzeb użytkownika (np. możliwość powiązania oferty pracy z umowa
aktywizacyjną), rozbudowana możliwość raportowania danych. Istotnym
elementem jest także możliwość zapisu gotowych wydruków w różnych formatach,
obsługa grafiki w wytworzonych szablonach dokumentów.
Z punktu widzenia administratora systemu, istotne jest proste
i czytelniejsze tworzenie własnych parametrów w szablonach dokumentów,
możliwość planowania zadań do wykonania w określonym czasie bez konieczności
interakcji z użytkownikiem. Dużym ułatwieniem w administrowaniu systemem
było udostępnienie nowego edytora wzorów dokumentów bazującego na języku
HTML, co znacznie ułatwiło to tworzenie wzorów dokumentów, powodując
jednocześnie pojawienie się możliwości druku większej liczby dokumentów
z systemu przez poszczególne stanowiska pracy np. możliwość drukowania umów
w ramach środków z UE gdzie wymagane jest umieszczanie elementów
graficznych promujących realizowany projekt. Ponadto uproszczony został
znacznie proces instalacji nowych wersji oprogramowania, który został także
znacznie skrócony. Kolejnym ważnym elementem jest uniezależnienie się od
systemu operacyjnego użytkowanego przez użytkownika końcowego na rzecz
wielu alternatywnych rozwiązań, co czyni zastosowane rozwiązanie bardziej
uniwersalnym w użytkowaniu a co za tym idzie w perspektywie czasu tańszym
w utrzymaniu i użytkowaniu.
Elementem, który powinien być uzupełniony jest system raportowania
szczegółowego, który uwzględniał by funkcjonalności zbliżone do systemu
PULSAR dostępnego dla systemu SI PULS. Obecnie jest to element, który
znacznie poszerzył by możliwość prezentacji danych zapisanych w bazie danych
w kilkudziesięciu powiązanych ze sobą relacjami tabelach. Jest to szczególnie
istotne w chwili obecnej gdzie, próba pozyskania środków na aktywizacje
bezrobotnych wiąże się z precyzyjnym określeniem grupy docelowej. Należy tu
wziąć pod uwagę fakt, iż pracownik nie zawsze jest informatykiem.
Zaznaczyć należy także, że wdrożenie chociaż najlepiej przygotowane
od strony organizacyjnej, z opracowanymi harmonogramami przebiegu wdrożenia,
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nie zostanie zakończone, jeżeli nie doceni się wkładu pracowników
zaangażowanych w pracę. Dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
w Garwolinie należą się słowa podziękowania i uznania za poniesiony trud
wdrożeniowy.

P aw eł G ub a
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej,
Wydział Cybernetyki, kierunek informatyka inżynieria komputerowa.
Ukończone studia podyplomowe Polish Open
University w Warszawie - kierunek zarządzanie
zasobami ludzkimi.
Wieloletni pracownik Powiatowego Urzędu Pracy
w Garwolinie. Współpracuje z Urzędami Gmin
i jednostkami samorządowymi w zakresie
zastosowania nowych technologii w procesie
komunikacji z klientami.
Współpracuje z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji
w Warszawie w zakresie pomocy osobom
niepełnosprawnym.
Zainteresowania: e-administracja, nowoczesne
technologie, siatkówka.
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W D R O Ż E N IE O P R O G R A M O W A N IA Syriu szstd
W P O W IA T O W Y M U R Z Ę D Z IE P R A C Y W Z A B R Z U ,
C Z Y L I Z D E R Z E N IE O C Z E K IW A Ń Z R Z E C Z Y W IS T O Ś C IĄ
Emilia DRAGON, Aleksandra KUROWSKA
Wstęp
Byliśmy pierwszym urzędem w Polsce, który przechodził z systemu
RUBIKOM+ na system SyriuszStd. Po blisko 1,5 roku trudno pamiętać wszystkie
problemy i szczegóły wdrożenia, ale spróbujemy opowiedzieć.
Nasz Urząd należał do nielicznej grupy urzędów pracy w Polsce, które
korzystały z innego oprogramowania niż SI PULS. Stosowany przez nas SI
RUBIKOM+ był systemem przejrzystym, intuicyjnym, przyjaznym dla
użytkownika. Aby wdrożyć nowego pracownika wystarczało godzinne szkolenie.
Rzeczy i działania systemu niepotrzebne do pracy urzędniczej były ukryte w głębi
systemu, nie zajmowały naszego czasu i uwagi. Rubikom+ dawał nam wszystko co
potrzebne było do realizacji zadań ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, i to bardzo szybko i w bardzo prosty sposób. Skupiał się na naszych
potrzebach, chronił przed popełnianiem błędów. Dodatkowe potrzeby i prośby były
realizowane niezwłocznie.
Zm ianą systemu, po prawie 20 latach pracy w poprzednim, byliśmy więc
bardzo zaniepokojeni i oczekiwaliśmy na nią dość nerwowo. Mieliśmy wiedzę, że
zbudowany jest podobnie do SI PULS, z którym mieliśmy możliwość zapoznać się
przed laty i na pracę, w którym się nie zdecydowaliśmy.
Kolejno
przeprowadzane
wdrożenia
Oprogramowania
SyriuszStd
w pierwszych wytypowanych urzędach pracy teoretycznie nie stwarzały większych
obaw co do przebiegu zmiany oprogramowania oraz jego jakości. Jednak fakt, że
Syriuszs,d wchodził do urzędów pracy korzystających wcześniej z SI PULS nie do
końca rozwiewał wszystkie nasze wątpliwości. Wiadome dla nas było, że
programy te są do siebie bardzo podobne, a ich założenia programowe są takie
same. Nasza sytuacja była odmienna. RUBIKOM+ i Syriuszs,d różniły się znacząco
od siebie, zarówno w obsłudze jak i stosowanych rozwiązaniach technicznych.
Pełni obaw podjęliśmy przygotowania do zmiany systemu. Po trzech tygodniach
od momentu przejścia na nowy system, byliśmy bliscy podjęcia decyzji
o natychmiastowym powrocie do starego programu.
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5.1. W drożenie i jego przebieg
Planowane rozpoczęcie pracy w Oprogramowaniu Syriuszs,d ustalono na
29 marca 2010 roku. Dwa miesiące wcześniej rozpoczęły się szkolenia
pracowników urzędu z poszczególnych modułów nowego systemu. Z powodu
braku części danych w bazie testowej, na której były prowadzone szkolenia,
niektóre działy aszego urzędu nie miały możliwości sprawdzenia sposobu jego
działania zakresie wypełnianych przez siebie obowiązków. A z dnia na dzień
wszyscy musieliśmy zacząć pracować w oprogramowaniu SyriuszStd, przyjmować
strony i przyznawać publiczne pieniądze.
Po wdrożeniu Oprogramowania SyriuszStd 29 marca, całość zadań za
pierwszy kwartał 2010 roku miała być przeprowadzona już w tym systemie.
Naliczyliśmy świadczenia dla bezrobotnych, należności dla Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych oraz statystyki w obu systemach i przystąpiliśmy do porównań.
Różnice były ogromne. Rozbieżności w listach wypłat dla bezrobotnych sięgały
300.000 zł, a co za tym idzie wystąpiły również znaczące różnice w należnych
składkach ZUS. Bardzo duże różnice były również w statystykach. Źle zostały
naliczone płace pracowników urzędu. Zapanowała konsternacja, ogromne
rozczarowanie, odkrywaliśmy kolejne braki, a także różnice w interpretacji
przepisów ustaw. Grupa wdrożeniowa nie nadążała z przyjmowaniem naszym
uwag i problemów, które należało załatwiać w trybie pilnym.
W związku z zaistniałą sytuacją cała praca naszego urzędu musiała
odbywać się równocześnie w obu systemach, ogromnym nakładem sił i czasu
naszych pracowników.
Wszystkie listy wypłat dla bezrobotnych za luty i marzec były
porównywane w obu systemach pozycja po pozycji, osoba po osobie, wszystkie
składniki świadczeń jeden po drugim, również wszystkie okresy za jakie były
naliczone poszczególne świadczenia. Wypłaty były przeliczane wielokrotnie.
Każde naliczanie list wypłat trwało ponad 2 godziny i blokowało pracę na
wszystkich pozostałych stanowiskach.
Ustalanie raportów do ZUS trwało jeszcze dłużej i podobnie jak naliczanie
list wypłat, również blokowało pracę całego urzędu. Sytuacja stała się bardzo
trudna. Jeszcze pod koniec kwietnia byliśmy bliscy podjęcia decyzji
o natychmiastowym powrocie do SI Rubikom+ ze względu na dobro
obsługiwanych przez nasz urząd osób oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa ich
świadczeń.
Grupa wdrożeniowa nie nadążała z reagowaniem na zgłaszane przez nas
uwagi. Pracowaliśmy w ogromnym obciążeniu, gdyż oprócz naszych codziennych
zadań doszło nam wiele obowiązków związanych z wdrożeniem. Zgłaszaliśmy
dużo błędów, uwag i poprawek, przyzwyczajeni, że dotychczasowy Dostawca
wszystkie problemy rozwiązywał w krótkich terminach. Okazało się, że procedura
zgłaszania i rozwiązywania problemów dla systemu ogólnopolskiego, nawet
w trakcie pilotażowego i prestiżowego dla Sygnity wdrożenia, jest znacznie
bardziej złożona, co wydłużało cały proces.
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Pod koniec kwietnia skala problemów związanych z wdrożeniem była na
tyle duża, że nastąpiła ich eskalacja na poziom dyrekcji firmy Sygnity oraz CRZL
i DI MPiPS. W efekcie zaplanowano szereg działań naprawczych - między innymi
przyjęto nowy system komunikacji oraz przydzielono koordynatora ze strony
Sygnity.
Koordynator usprawnił proces zarządzania wdrożeniem - przejął nad
wszystkim kontrolę i naprawdę starał się nam pomóc - zaczął spisywać nasze
problemy i życzenia (w ilości kilkuset) i ukierunkował prace zarówno
wdrożeniowców jak i Sygnity. Listy wypłat dla bezrobotnych i statystyki za
marzec zrobiliśmy jeszcze w Rubikomie, ale za kwiecień udało się je stworzyć już
w Oprogramowaniu SyriuszSld.
Z początkiem maja postanowiliśmy odejść od pracy w dwóch systemach.
Obciążenie pracowników było znaczne, a powstałe zaległości wręcz niemożliwe do
nadrobienia w krótkim czasie. Na początku nie obeszło się więc bez potknięć
i pomyłek, gdyż w odmiennej specyfice oprogramowania musieliśmy sami
odszukiwać wszystkie jego możliwości i sposoby działania, tak różne od tych, do
których byliśmy przyzwyczajeni. Dużo czasu zajęło nam przestawianie się na tryb
pracy, w którym to pracownik kontroluje pracę systemu, a nie na odwrót.
5.2. Z czym mamy problemy do dzisiaj
Mimo dokonanych domigrowań i poprawek, w tym ustalenia interpretacji
spornych przepisów ustaw, Oprogramowanie Syriuszstd nadal posiada wiele
niedociągnięć, które utrudniają wykorzystanie wszystkich jego możliwości. Nadal
mamy przemieszane bazy kontrahentów oraz kwalifikacji, ponieważ zakres
koniecznych poprawek jest tak znaczny, że przez minione półtora roku nie byliśmy
w stanie wszystkiego poprawić i skorygować. To wpływa również na częściowe
problemy ze statystyką. Z powodu problemów z modułami Kadry i Płace, płace
pracowników są nadal naliczane w innym programie. Z podobnych względów poza
systemem Syriuszs'd naliczamy sprawozdania Rb-33, Rb-27S i Rb-28S. Cyklicznie
wprowadzane nowe wersje programu niestety nie rozwiązują wszystkich
problemów. Długie oczekiwanie na zmiany w systemie SyriuszStd jest dla
pracowników bardzo uciążliwe, gdyż brak pełnej funkcjonalności programu
zmusza do ręcznego korygowania i kontrolowania przepływu danych zawartych
w programie.
5.3. Plusy Systemu Syriuszs,d
Pomimo tego, że wprowadzenie Oprogramowania SyriuszSld było bardzo
obciążające dla pracowników urzędu, a poprzedni system był dobrze dopasowany
do naszych potrzeb, wdrożenie nowego systemu przyczyniło się do poprawy
przepływu informacji merytorycznych pomiędzy poszczególnymi komórkami
urzędu w zakresie na przykład tworzenia dokumentacji księgowej. Ponadto system
stworzył dodatkowe możliwości w module Administracja (bardzo przydatny
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komunikator wewnętrzny i podgląd aktywnych sesji użytkowników), uprościł
proces księgowania, skrócił proces wytwarzania dokumentów księgowych i korekt
nienależnie
pobranych
świadczeń.
Również
instalacja
aktualizacji
Oprogramowania SyriuszSld jest bardzo prosta.
Podsumowanie, czyli nasze wnioski
W przypadku zmiany systemu informatycznego po 20 latach jego
użytkowania, proces wdrożenia nowego oprogramowania jest szczególnie trudny co pokazało wdrożenie w naszym urzędzie. Naszym zdaniem tak wielkie
przedsięwzięcie jak zmiana programu do obsługi bezrobotnych z migracją danych
z zupełnie różnego systemu informatycznego, powinna być przeprowadzona
szczególnie ostrożnie, w sposób przemyślany w każdym aspekcie.
Wdrożenie Oprogramowania SyriuszSld w naszym urzędzie było
wdrożeniem pilotażowym dla migracji danych z SI Rubikom+. Niestety,
w związku z tym byliśmy narażeni na wiele dodatkowych uciążliwości, które
ominęły kolejne urzędy, mogące uczyć się na naszych błędach
Zasadniczym jest pytanie czy program powinien być dla użytkownika czy
użytkownik dla programu? Przecież zgodnie z normą ISO 9001 klient, czyli w tym
przypadku użytkownik, powinien być ostatecznym arbitrem jakości wyrobu
i usług. Naszym zdaniem słuszne jest więc twierdzenie, że program ma być dla
nas, pisany pod nasze potrzeby i oczekiwania.
Dobrą praktyką twórców nowego systemu byłoby
lepsze poznanie
systemu, który jest wymieniany. Lepsze poznanie starego systemu pozwoliłoby
Dostawcy nowego systemu znacznie obniżyć obciążenie w jakim pracowali
pracownicy naszego urzędu w trakcie wdrożenia.
Inną dobrą praktyką jest konieczność dostosowania poziomu
oprogramowania do potrzeb użytkowników. Zbyt złożone rozwiązania,
wymagające znacznej wiedzy informatycznej, w sytuacji gdy urzędnicy m ają za
drzwiami tabuny ludzi do obsłużenia, stanowią problem.
W Oprogramowaniu SyriuszStd w tym obszarze jest jeszcze sporo do
zrobienia. Brakuje nam wielu gotowych zestawień do wyszukiwania danych i osób
z systemu. Nowe wersje systemu ze zmianami i poprawkami przysyłane są
hurtowo raz na kwartał, to nie ułatwia nam pracy. Specyfika naszej pracy nie daje
nam czasu na studiowanie tak obfitej liczby zmian, wręcz do tego zniechęca. Może
się więc zdarzyć i pewnie się zdarza, że z jakichś nowych udogodnień nie
będziemy korzystać, nie wiedząc o nich. Zmiany programowe powinny być
częstsze, ale o mniejszym zakresie, możliwym do ogarnięcia po krótszej lekturze.
Skróci to również czas oczekiwania na niezbędne poprawki.
Jest sprawą oczywistą, że chcielibyśmy aby aplikacja SyriuszStd była
wspaniałym systemem, który spełnia wszystkie nasze oczekiwania, pomaga nam
w pracy, "myśli za nas" i pomaga unikać błędów. Dzisiaj, pomimo tego, iż
zauważamy plusy działania zintegrowanego systemu, który swoim działaniem
obejmuje praktycznie wszystkie obszary funkcjonowania urzędu - doświadczamy
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również minusów związanych z jego dużą złożonością, rozproszeniem danych
i brakiem tzw. intuicyjności.
M amy nadzieję, że z czasem, w wyniku skoordynowania działań na linii
urzędy pracy - Sygnity i MPiPS, Oprogramowanie SyriuszStd będzie w pełni
spełniać nasze potrzeby.

E m ilia D ragon
Absolwentka
Wyższej
Szkoły
Ekonomii
i Administracji w Bytomiu na kierunku samorząd
terytorialny. Obecnie pracująca w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Zabrzu na stanowisku
specjalisty do obsługi programu Płatnik oraz
prowadząca szkolenia autorskie z zakresu
tematyki obsługi tegoż programu w specyfice
pracy Powiatowych Urzędów Pracy. Ściśle
współpracuje z oddziałami Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych na różnych płaszczyznach w celu
usprawnienia
przepływu
danych
świadczeniobiorców. Najwięcej satysfakcji daje
jej rzetelne wykonywanie powierzonych jej
obowiązków oraz świadomość dbania o przyszłe
emerytury klientów urzędu.
Poprzez liczne uczestnictwo w szkoleniach i podjęcie współpracy w urzędami
pracy z całej Polski jest orędowniczką wprowadzania nowych rozwiązań mających
na celu usprawnienie pracy urzędów pracy w zakresie sporządzania dokumentacji
zgłoszeniowej i rozliczeniowej dla wielotysięcznych grup świadczeniobiorców.
Prywatnie: zamężna, wolny czas spędza oddając się swoim pasjom: fotografii oraz
wyprawom górskim.

A lek sandra K u row sk a
Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, magister inżynier o specjalności
konstrukcji aparatury chemicznej. Pracownik Powiatowego Urzędu Pracy
w Zabrzu, z ponad 20-letnim stażem w systemach urzędów pracy. Obecnie pełni
funkcje Administratora Systemu Informatycznego, Administratora Bezpieczeństwa
Informacji oraz statystyka danych urzędu.
Prywatnie: miłośniczka gór, psów oraz dobrej książki.
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R O Z D Z IA Ł V I

P R Z E B IE G W D R O Ż E N IA O P R O G R A M O W A N IA Syriu szSTD
W U R Z Ę D Z IE P R A C Y M . ST. W A R S Z A W Y
Robert ZDUŃCZYK
Wstęp
Celem wdrożenia systemu SyriuszSld w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy
było rozwiązanie wielu problemów związanych z eksploatacją dwóch osobnych
baz danych SI Puls. Jednocześnie pojawiły się wątpliwości, czy nowy system
spełni pokładane w nim nadzieje, będzie wystarczająco niezawodny i sprawny,
szczególnie w przypadku lokalizacji zdalnej oraz czy uda się wykonać proces
migracji w przewidzianych ramach czasowych tj. w czasie przerwy w pracy
Urzędu.
W momencie przystępowania do wdrożenia system nie obsługiwał wypłaty
świadczeń przy pomocy „autowypłaty” - obsługa tej formy płatności była
realizowana w SI Puls za pomocą zewnętrznego oprogramowania. Brak jej obsługi
w systemie SyriuszSld powodowałby konieczność stworzenia nowego
oprogramowania. Pewną niewiadomą była również obsługa dzielnic m.st.
Warszawy w module statystycznym oraz jakość algorytmów odpowiedzialnych za
generacje dokumentów rozliczeniowych do ZUS.
M igracją objęto dane wszystkich klientów, znajdujące się w bazach SI Puls
tj. 140 tys. osób w bazie siedziby Urzędu przy ulicy Grochowskiej oraz 230 tys.
osób w siedzibie przy ulicy Ciołka.
6.1. Historia systemu Syriuszstd w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy
Pierwsza wersja systemu SyriuszStd została zaprezentowana w 2008 roku
na konferencji oraz spotkaniu roboczym zorganizowanym w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej, na którym to przedstawiciele poszczególnych komórek
organizacyjnych Urzędu mogli określić swoje wymagania oraz ocenić przyjęte
koncepcje.
W iosną 2009 roku po wcześniejszych wdrożeniach systemu w Urzędach
testowych, nasza jednostka uzyskała dostęp do wersji instalacyjnej. Po zapoznaniu
się z dosyć ubogą instrukcją instalacji udało się uruchomić w Urzędzie Pracy
wersję testową systemu. Pierwsza baza danych została wypełniona danymi
testowymi dostępnymi w pakiecie instalacyjnym.
Po udanym uruchomieniu oprogramowania testowego udostępniono go
wybranym pracownikom Urzędu w celu zapoznania się z systemem, jego oceną
oraz ewentualnym zgłoszeniem listy brakujących funkcjonalności. Aby zapewnić
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kontrolę nad postępem prac opracowano harmonogram i wyznaczono kluczowych
pracowników, którzy mieli w przyszłości pełnić rolę liderów wdrożeniowych.
Niestety nowy system nie zdobył popularności wśród pracowników, głównie ze
względu na niepełną inicjację bazy danych, nieaktualny słownik centralny oraz
ogólny brak czasu związany z dużym obciążeniem pracowników bieżącymi
zadaniami związanymi z obsługą klientów. W celu przełamania tej niechęci
zorganizowano wyjazd pracowników do Powiatowego Urzędu Pracy
w Krotoszynie oraz do Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu, gdzie system
SyriuszStd został wcześniej wdrożony i gdzie w praktyce mogli się z nim zapoznać.
Zdobytą wiedzę wykorzystali później przy testowaniu aplikacji w swoim Urzędzie.
Pierwsze plany dotyczące pełnego wdrożenia systemu Syriuszstd
przewidywały uruchomienie dwóch instancji systemu, osobno dla siedziby Urzędu
przy ulicy Ciołka i Grochowskiej. Jednak Dyrekcja Urzędu korzystając z okazji
zmiany aplikacji na nową podjęła decyzję, aby połączyć osobne bazy danych SI
Puls i uruchomić system SyriuszSld w jednej instancji.
Brak połączonych baz danych był powodem
wielu problemów
organizacyjnych oraz przyczynił się do występowania błędów na etapie scalania
danych. Ostatecznie termin wdrożenia systemu SyriuszStd przewidziano w transzy
W6 tj. od dnia 01.07.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.
Równoległe wraz z testami nowego oprogramowania w Urzędzie
przeprowadzano diagnostyki danych zawartych w bazach danych SI Puls
i stopniowo usuwano zdiagnozowane błędy, które mogły uniemożliwić
automatyczną migrację danych. Proces przeprowadzania diagnostyki i usuwania
błędów trwał dosyć długo. Czas wykonania niektórych procedur diagnostycznych
przekraczał standardowe okno czasowe pracy systemu tj. około 23 godziny, co
zmuszało nas do uruchamiania tych procedur w weekendy.
6.2. Wdrożenie systemu
Prace związane z ostatecznym wdrożeniem systemu SyriuszSld rozpoczęto
na początku trzeciego kwartału 2010 roku. Początkowo Urząd samodzielnie
opracował harmonogram prac związanych z migracją. Przygotowanie
harmonogramu było utrudnione z powodu braku dostępnych oficjalnych informacji
na temat: procesów, które należy wykonać w związku z migracją, czasu trwania
tych procesów, a także działań, które Urząd będzie musiał podjąć samodzielnie
i działań jakie działania zostaną wykonane przez wykonawcę wdrożenia.
Największy problem stanowiło określenie terminu migracji ostatecznej
i przewidzenie odpowiedniego okresu czasu potrzebnego do realizacji tego
procesu. Harmonogram opracowano na podstawie wiedzy ogólnej oraz informacji
uzyskanych z innych Urzędów Pracy gdzie proces wdrożenia systemu został już
zakończony.
W harmonogramie przyjęto następujące punkty krytyczne:
a) migracja testowa miała być przeprowadzona w terminie do 27 sierpnia 2010
roku;
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b) migracja ostateczna miała być przeprowadzona w dniach od 10 listopada do
15 listopada 2010 roku.
Plan migracji nie przewidywał pracy równoległej w systemie SI Puls i SyriuszStd.
W ramach harmonogramu przewidziano przeprowadzenie szkoleń grupowych
i przystanowiskowych oraz opiekę wdrożeniową po uruchomieniu systemu.
Dyrekcja Urzędu podjęła decyzję o przeprowadzeniu szkoleń grupowych w trybie
weekendowym
z wykorzystaniem infrastruktury
zewnętrznego
ośrodka
szkoleniowego. Grupy miały się składać z maksymalnie 20 pracowników
a pojedynczy moduł szkolenia miał trwać 4 godziny.
Na początku lipca został wybrany wykonawca wdrożenia, firma ICN
Centrum Kompetencji z Lublina. Zorganizowano spotkanie wstępne, podczas
którego przyjęto przygotowany przez Urząd harmonogram prac, uzgodniono
kwestie opieki po wdrożeniowej oraz wynegocjowano dodatkową opiekę. W jej
zakres wchodziły usługi konsultanta w wybrane dni, które miały być świadczone
już po podpisaniu protokołów końcowych.
Dodatkowo Urząd przeanalizował dokumentację będącą podstawą do
przeprowadzenia wdrożenia systemu. Analiza ta wykazała, iż nie ma żadnych
podstaw prawnych do przeprowadzenia wdrożenia. W zaistniałej sytuacji podczas
spotkania przedwdrożeniowego ustalono zakres niezbędnej dokumentacji, jaka jest
wymagana do przeprowadzenia wdrożenia i rozpoczęcia eksploatacji nowego
systemu w Urzędzie. Szczególny nacisk położono na spełnienie wymagań
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
Równolegle w okresie od początku lipca do końca sierpnia Urząd
zintensyfikował prace związane z diagnostyką danych zawartą w bazach danych
SI Puls i usuwaniem zdiagnozowanych błędów. Cały proces z tym związany
przeprowadzony był samodzielnie przez Urząd, z niewielką pomocą firmy Sygnity,
która to dostarczyła procedury naprawcze, które jak się później okazało nie były
wykorzystywane. W końcowym etapie diagnostyki Urząd pozyskał procedury
umożliwiające przeniesienie danych z SI Puls. Dzięki temu kilkukrotnie dokonano
przeniesienia i wczytywania danych do bazy systemu SyruszS!<l. W efekcie
końcowym wyeliminowano lub wskazano błędy w danych przechowywanych
w bazie SI Puls, które nie były wykrywane przez procedury diagnostyczne.
Praktycznie do ostatniej chwili ważyły się losy związane z wdrożeniem
systemu. Dopiero pod koniec sierpnia Urząd otrzymał wymagane dokumenty,
które stanowiły podstawę do wdrożenia i uruchomienia aplikacji w Urzędzie. Po
otrzymaniu stosownych dokumentów podpisano umowę na przetwarzanie danych
osobowych z wykonawcą usługi, firmą ICN Centrum Kompetencji i przekazano
bazy danych SI Puls celem przeprowadzenia migracji testowej.
W związku z późnym dostarczeniem wymaganych dokumentów nie było
możliwości utrzymania pierwotnych terminów wykonania migracji testowej oraz
rozpoczęcia szkoleń grupowych. Ustalono nowe terminy szkoleń, co wpłynęło
znacząco na konieczność skrócenia okresu pracy testowej i samodzielnych szkoleń
pracowników Urzędu.
Tuż przed ustalonym terminem rozpoczęcia szkolenia wykonano instalację
systemu operacyjnego i oprogramowania Syriuszs,d na wskazanej przez Urząd
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platformie sprzętowej. W ramach migracji testowej wykonawca w pierwszym
terminie udostępnił bazę systemu zawierającą dane zmigrowane jedynie z systemu
SI Puls pracującego w siedzibie urzędu przy ulicy Grochowskiej, bez danych
kadrowo płacowych. Nie był on w stanie dostarczyć w pełni zmigrowanej bazy
danych ze względu na jego słabe zabezpieczenie sprzętowe i bardzo długi czas
wykonania procesów związanych z migracją. Ostatecznie pełną testową wersję
bazy SyriuszSld udostępniono w późniejszym terminie.
W dniu 04 września 2010 roku odbyły się pierwsze szkolenia grupowe.
Jedynym problemem, jaki się wtedy pojawił podczas pracy z aplikacją, był długi
czas pobierania aplikacji z serwera przy jej pierwszym uruchomieniu. Związany
był on z brakiem odpowiedniego wsparcia ze strony wykonawcy lub firmy Sygnity
w procesie buforowania plików aplikacji.
Aby zapewnić bezpieczny dostęp do systemu SyriuszStd w zewnętrznym
ośrodku szkoleniowym uruchomiono tunel VPN oparty o udostępnione łącze
internetowe. Dodatkowo zobowiązano zewnętrzny ośrodek szkoleniowy do
każdorazowego usuwania ewentualnych danych osobowych jakie mogłyby być
pozostawione przez pracowników po szkoleniu.
Po okresie szkoleń grupowych nastąpił okres samodzielnego szkolenia
pracowników polegający na testowej pracy w systemie SyriuszSld. Równolegle
odbywało się wprowadzanie niektórych danych zarówno do systemu SyriuszSld i SI
Puls. Trwały także szkolenia przystanowiskowe, podczas których doskonalono
umiejętności pracowników i rozwiązywano napotkane przez pracowników
problemy.
Równolegle do szkoleń prowadzono intensywne prace mające na celu
usunięcie ostatnich błędów w danych przechowywanych w bazach danych SI Puls.
Wykryto je na podstawie przeprowadzonych procedur diagnostycznych oraz
podczas przeprowadzania operacji migracji i scalania danych, które Urząd
wykonywał samodzielnie. Raporty zawierające listy błędów przekazywano do
działów merytorycznych, które wyjaśniały i usuwały rozbieżności. Efektem
wykonanych prac było zlikwidowanie wszystkich błędów wykazanych przez
procedury.
Dodatkowo opracowano szczegółowy harmonogram migracji danych
z uwzględnieniem poszczególnych etapów. Na jego podstawie wykonawca podjął
decyzję o przeprowadzeniu migracji ostatecznej w siedzibie Urzędu przy
wykorzystaniu platform sprzętowych eksploatowanych w Urzędzie. Harmonogram
pozwolił również na dokonanie oceny prawdopodobieństwa zakończenia migracji
przed rozpoczęciem pracy urzędu w dniu 15 listopada 2010 roku.
Migrację właściwą rozpoczęto w dniu 10 listopada o godzinie 16.00.
Najbardziej czasochłonne okazało się przeniesienie danych z SI Puls, trwające 33
godziny dla bazy eksploatowanej w Urzędzie przy ulicy Grochowskiej i 35 godzin
dla bazy eksploatowanej w Urzędzie przy ulicy Ciołka. Kolejnymi długotrwałymi
procesami było scalanie danych, migracja danych kadrowo-płacowych oraz
procedura pomigracyjna związana ze świadczeniami - każdy z nich trwał około
8 godzin.
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Z kolei najbardziej ryzykownym procesem okazało się przeniesienie
danych z SI Puls. W przypadku wystąpienia błędu podczas realizacji tego procesu,
powtórzenie go skutkowałoby niedotrzymaniem terminu uruchomienia systemu.
Jednak wcześniejsze prace testowe pozwoliły uzyskać niemal 100% pewność, co
do niezawodności platform sprzętowych wykorzystywanych do procedur migracji
danych.
Ostatecznie, proces migracji danych przebiegł bez błędów i zakończył się
14 listopada o godzinie 10.00. W tym dniu wybrani pracownicy merytoryczni
dokonali oceny jakości wdrożenia - w większości modułów jakość migracji oraz
jakość pracy systemu oceniono pozytywnie. Jedynie w zakresie statystyki
stwierdzono rozbieżności oraz braki w funkcji obsługi dzielnic. Dyrekcja Urzędu
na
podstawie
uzyskanych
informacji
o przebiegu
wdrożenia
oraz
zaobserwowanych rozbieżnościach w statystyce, podjęła decyzję o uruchomieniu
systemu i rozpoczęciu pracy bez okresu pracy równoległej. Jak się później okazało,
rozbieżności w statystyce wynikały głównie z różnej interpretacji przez SI Puls
i SyriuszStd tzw. dat do statystyki oraz błędów popełnionych przy wprowadzaniu
tych dat przez pracowników Urzędu.
Ostatecznie Urząd w pełni rozpoczął prace z systemem SyriuszSld od dnia
15 listopada 2010 roku bez okresu pracy równoległej. SI Puls był i jest
wykorzystywany do celów weryfikacji zmigrowanych danych, szczególnie
w przypadku osób, które były obsługiwane w obu siedzibach Urzędu w różnych
okresach czasu.
W pierwszych dwóch tygodniach po wdrożeniu wykonawca udostępnił
czterech konsultantów, a w kolejnym tygodniu trzech, których zadaniem było
bieżące wsparcie pracowników w obsłudze systemu.
Podczas pierwszych dni pracy nowej aplikacji nie stwierdzono większych
problemów związanych z jego eksploatacją, a czas obsługi klientów wydłużył się
nieznacznie. Dodatkowo Urząd, w lokalnych mediach, przeprowadził kampanię
inform acyjną która komunikowała o możliwych utrudnieniach związanych
z wdrażaniem nowego systemu.
W grudniu 2010 roku wykonawca zapewnił dodatkowo kilkudniową
obecność jednego konsultanta, co pozwoliło na uzupełnienie wiedzy pracowników
Urzędu na temat systemu. Jego zadaniem było również zdiagnozowanie
i rozwiązanie problemu związanego z rozbieżnością na zestawieniach
statystycznych. Ostatecznie jednak Urząd, przy pomocy procedur dostarczonych
przez Sygnity, zdiagnozował samodzielnie problem i częściowo go usunął poprzez
dokonanie odpowiednich, ręcznych poprawek we wprowadzonych do aplikacji
tzw. datach do statystyki.
Podsumowanie
W efekcie końcowym, mimo iż w początkowym okresie eksploatacji
systemu nie działały poprawnie funkcje obsługi płatności za pom ocą usługi
„autowypłaty”, czy też występowały problemy w obsłudze dzielnic na
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zestawieniach statystycznych, proces wdrożenia systemu Syriuszs,d zakończył się
sukcesem.
Problemem dosyć istotnym był brak odpowiedniej dokumentacji na
początku wdrożenia, definiującej na jakiej podstawie jest wdrażany nowy system,
kto jest jego licencjodawcą itp. Dodatkowo brakowało informacji o zakresie
i obowiązkach, jakie spoczywają na wykonawcy wdrożenia oraz na Urzędzie.
Szczególnie dotkliwy okazał się fakt niedostępności testów wydajnościowych
procesu migracji, co szczególnie utrudniało określenie terminu i ram czasowych
procesu ostatecznej migracji. Pierwsze, nieoficjalne informacje mówiły, iż
migracja danych może trwać dłużej niż siedem dni.
Ze strony wykonawcy można było oczekiwać większego zaangażowania
w kwestie techniczne związane z wdrożeniem systemu. Być może w mniejszych
urzędach wystarczyła jedna wizyta przedstawiciela wykonawcy związana
z instalacją systemu, krótki instruktaż odnośnie jego eksploatacji (procedura
uruchomienia i zatrzymania serwera, procedura backupu i odzyskiwania danych),
a następnie przeprowadzanie procedur związanych z m igracją zdalnie. Jednak
w związku z rozmiarem baz danych SI Puls eksploatowanych w Urzędzie Pracy
m.st. Warszawy, wielokrotną migracją klientów pomiędzy bazami, takie podejście
było niewystarczające. Można powiedzieć, że tylko dzięki zaangażowaniu
informatyków pracujących w Urzędzie, ich ogólnej wiedzy informatycznej, chęci
poznawania nowych technologii oraz determinacji przy wielokrotnie
wykonywanych procesach związanych z m igracją danych procedura powiodła się
i została przeprowadzona w przewidzianych okresie czasu.
Plusem nowego systemu jest duża wydajność w procesach masowych,
takich jak: naliczanie statystyk, naliczanie list wypłat oraz generacja dokumentów
ZUS. Bardzo przydatna jest również możliwość stosowania na szablonach
dokumentów własnych funkcji opartych na języku JavaScript wraz z dostępem do
bazy danych z poziomu tych funkcji. W skazane byłoby jednak, aby do takich
funkcji były przekazywane dodatkowe identyfikatory pozwalające na lepsze
wyszukiwanie potrzebnych informacji w bazie danych. Ciekawa jest też funkcja
raportu złożonego. W tym przypadku wskazane byłoby uzupełnienie jej
o możliwość
samodzielnego
definiowania
wielopoziomowych zapytań
wyszukujących dane poprzez wklejanie gotowych zapytań SQL lub umożliwienie
ich definiowania za pomocą interfejsu użytkownika.
Minusem nowego systemu jest znacznie większe wymaganie systemowe
klienta - aplikacji działającej na komputerze użytkownika końcowego. Szczególnie
dotkliwym są także wycieki pamięci oraz znaczące zapotrzebowanie na pamięć
operacyjną. Zmusiło to Urząd do dodatkowego wyposażenia w pamięć operacyjną
komputerów, oraz zapoczątkowało dużą wymianę całego sprzętu komputerowego.
Kolejnym minusem jest niesatysfakcjonująca wydajność obsługi okien, które
otwierają się zdecydowanie wolniej niż w oprogramowaniu SI Puls, nawet na
komputerach dobrze wyposażonych.
Przed systemem SyriuszStd jest jeszcze długo droga do osiągnięcia
doskonałości. System powinien zapewnić takie środowisko pracy dla
użytkowników, aby nie było konieczne stosowanie dodatkowych pomocy do
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obsługi klientów urzędu. Przy podejmowaniu decyzji o wdrażaniu nowych
funkcjonalności systemu należy brać pod uwagę koszty jakie Urząd ponosi
w związku z brakiem danej funkcjonalności. Źródłem tych kosztów jest potrzeba
wykonywania niektórych czynności ręcznie przez pracownika, z wykorzystaniem
różnych pomocy. Wskazane jest zapewnienie pewnego poziomu parametryzacji
systemu lub wypracowania i wdrożenia jednolitych standardów jego obsługi wraz
z publikacją tutoriali opisujących poszczególne kroki wykonania danego procesu.
Aktualnie aplikacja Syriuszstd w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy zawiera
dane nieco ponad 370 tys. klientów Urzędu. Bezpośredni dostęp do systemu ma
około 75 pracowników, zaś około 150 osób eksploatuje system udostępniony za
pomocą dedykowanych łączy symetrycznych zabezpieczonych tunelem VPN.

R ob ert Z duńczyk
Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Samochody i Maszyny Robocze
na kierunku Wspomaganie Komputerowe Projektowania.
W trakcie swojej kilkuletniej kariery zawodowej zajmował się budową systemów
opartych
o mikroprocesory
jednoukładowe,
eksploatacją
systemów
informatycznych Urzędu Pracy m.st. Warszawy, tworzeniem i wdrażaniem nowych
rozwiązań informatycznych w Urzędzie - pełniąc rolę informatyka, zastępcy
kierownika działu.
Jego główną pasją jest informatyka - przede wszystkim w ujęciu tworzenia
rozwiązań bazodanowych i eksploatacji takich rozwiązań.
Po przez udział w licznych konferencjach, seminariach i szkoleniach rozszerza
swoją wiedzę z zakresu zarządzania i informatyki szeroko pojętej ze szczególnym
naciskiem na systemy usprawniające pracę Administracji Publicznej.
Prywatnie: uwielbia spędzać czas jeżdżąc na rowerze, pływając żaglówkami.
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R O Z D Z IA Ł VII

S Y R IU S Z i S yriuszstd.
W D R O Ż E N IE W P O W IA T O W Y M U R Z Ę D Z IE P R A C Y
W K W ID Z Y N IE
Grzegorz OCHMIŃSKI
Jak chyba już każdą sferę działalności gospodarczej i społecznej, również
rynek pracy oraz instytucje na nim działające objęła szeroko pojęta informatyzacja.
Jej prapoczątki w urzędach pracy (oczywiście wówczas nie mogło być
mowy o informatyzacji w takim sensie, w jakim pojmujemy ją obecnie) sięgają
początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wówczas praktycznie każdy
urząd
pracy
dysponował
niewielką
ilością
sprzętu
komputerowego
i oprogramowaniem pozwalającym prowadzić ewidencję osób zarejestrowanych
oraz naliczać należne im świadczenia. Tak skromny obszar funkcjonalności
pozwalał co prawda na wsparcie, automatyzację i ułatwienie pracy urzędów, ale
nie miało to żadnego przełożenia na możliwość chociażby prowadzenia analiz
dotyczących lokalnego rynku pracy lub oceny racjonalności ponoszonych
wydatków w skali szerszej niż obszar działania urzędu. Tym bardziej, że panowała
pełna swoboda co do wyboru stosowanego oprogramowania - dość powiedzieć, że
funkcjonowało wtedy około dwudziestu różnych aplikacji, produkowanych
i rozwijanych przez firmy o różnej wielkości, możliwościach i potencjale. Nie
mogło być więc mowy o jakiejkolwiek standaryzacji danych, wymianie informacji
czy nawet stosowaniu jednolitych procedur.
Stąd w roku 1994 Departament Informatyki ówczesnego Krajowego
Urzędu Pracy rozpoczął prace nad stworzeniem systemu informatycznego
0 ogólnokrajowym zasięgu, który dodatkowo miał integrować działania
administracji rządowej w obszarach rynku pracy i pomocy społecznej. Po wielu
komplikacjach
(związanych
głównie
z
niestabilnym
prawodawstwem,
perturbacjami finansowymi i zmieniającymi się wizjami co do zakresu działania
systemu) w roku 1998 powstały na bazie jednej technologii dwa, niestety
niezintegrowane ze sobą, Systemy Informatyczne: PULS dedykowany dla urzędów
pracy oraz POMOST przeznaczony dla obszaru pomocy społecznej. Wdrażanie
systemu PULS rozpoczęło się w 1999 roku i objęło z nielicznymi wyjątkami
wszystkie jednostki podległe Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.
Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie po fazie wdrożenia wykonanej
w drugiej połowie 1999 roku eksploatował ten system od 1 stycznia 2000 roku.
Niestety, z perspektywy czasu PULS nie okazał się tak przełomowy
1 nowoczesny, jak planowali i postrzegali go początkowo projektanci, producent
i końcowi użytkownicy. Można pominąć fakt, że w początkowym okresie
eksploatacji miał sporo błędów i niedoróbek - w tak skomplikowanym
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i tworzonym od podstaw oprogramowaniu jest to nieuniknione. Podstawowy
problem polegał tym, że akurat od mniej więcej 2000 roku zaobserwować można
skokowy rozwój technologii informatycznych zarówno w sferze sprzętowej, jak
i oprogramowania. PULS, bazując na, jak się okazało z dnia na dzień,
przestarzałym serwerze bazy danych o dość archaicznej architekturze,
wymagającym ściśle określonego i specyficznego środowiska sieciowego i sprzętu
komputerowego, nie pozwalał na rozbudowę funkcjonalności bez znaczących,
a niemożliwych do poniesienia w skali całego kraju, nakładów finansowych.
Skutek był taki, że PULS stał się systemem mało wydajnym mimo skokowo
rosnących możliwości sprzętu i systemów operacyjnych, nieergonomicznym
i trudnym w obsłudze dla użytkowników, bardzo kłopotliwym w bieżącym
utrzymaniu i niezbyt podatnym na implementowanie nowych funkcjonalności,
a nawet na aktualizowanie do stanu zgodnego z wciąż zmieniającym się prawem.
Dodatkowo mimo zapewnienia wymiany informacji między dowolnymi
jednostkami systemu urzędów pracy właściwie niemożliwa była komunikacja
z innymi systemami informatycznymi używanymi w jednostkach administracji
rządowej i samorządowej, nie wspominając nawet o pozostałych partnerach na
rynku pracy.
Pod koniec 2005 roku podjęte zostały pierwsze prace koncepcyjne
zmierzające
do
opracowania
zupełnie
nowego jakościowo
systemu
informatycznego. Trwały do połowy 2008 roku, zaowocowały jednak powstaniem
projektu naprawdę nowoczesnego. W ypracowane wówczas i przyjęte ogólne
założenia i rozwiązania o znaczeniu strategicznym pozwoliły na produkcję
i wdrożenie znacznej części jego komponentów.
SYRIUSZ, bo tak został ochrzczony projekt, to zupełnie nowa jakość
w podejściu do ogólnie pojętego rynku pracy w ujęciu informatycznym. Po raz
pierw szy' skoncentrowano się nie na lokalnym gromadzeniu i przetwarzaniu
informacji (chociaż jest to sprawa bardzo istotna i leżąca u podstaw niemal
każdego systemu informatycznego, więc i ona została w maksymalnie możliwym
stopniu dopracowana), a na umożliwieniu udostępniania tych informacji innym
podmiotom działającym na lokalnym lub ogólnokrajowym rynku pracy,
oczywiście w ramach ściśle określonych uprawnień, zastosowań i potrzeb.
Podstawą było zdefiniowanie i opisanie procesów biznesowych
i decyzyjnych zachodzących na różnych poziomach i w różnych hierarchiach
funkcjonowania urzędów pracy, ustandaryzowanie zakresu możliwych do
pozyskania informacji, formy, w jakiej są one przechowywane i rozpowszechniane
oraz możliwych kierunków ich przepływu, a także wpisana w każdy aspekt
modułowość systemu, pozwalająca na jego stosunkowo łatwą rozbudowę lub
przebudowę. Powstał cały szereg aplikacji i narzędzi, które pozwalają na wymianę
informacji, ich agregację, przetworzenie, analizę i udostępnienie zainteresowanym.
Znaczna ich część działa w architekturze rozproszonej, otwartej, w trybie on-line
(za pośrednictwem Internetu lub łączy telekomunikacyjnych), przy wykorzystaniu
oprogramowania freeware i Open-Source (czyli nie wymagającego opłat
licencyjnych, o dostępnym dla każdego kodzie źródłowym z możliwością jego
adaptacji). Otwarta architektura pozwala na dołączanie kolejnych źródeł informacji
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i jej odbiorców, a także czerpanie z danych udostępnianych w coraz szerszym
zakresie przez innych uczestników życia gospodarczego i społecznego w Polsce.
Uporządkowana i ujednolicona została znacząca część stosowanych procedur
i pojęć. Całość zaś doskonale wpisuje się w przyjętą i realizowaną (niestety nie bez
potknięć i opóźnień) od jakiegoś czasu przez kolejne rządy politykę informatyzacji
społeczeństwa i państwa.
Z uruchomionych i współdziałających ze sobą systemów wymienić można
na przykład różnego rodzaju rejestry on-line, zapewniający wielokierunkową
komunikację uniwersalny Podsystem Wymiany Danych, udostępniającą stosownie
do zakresu upoważnienia określone informacje Aplikację Centralną, pełniącą rolę
repozytorium Hurtownię Danych, pozwalającą połączyć ze sobą różne instytucje
na poziomie lokalnym Samorządową Elektroniczną Platformę Informacyjną
(SEPI), KSMRP - Krajowy System Monitoringu Rynku Pracy, CBOP - Centralną
Bazę Ofert Pracy, system elektronicznego obiegu dokumentów eDok, czy wreszcie
Oprogramowanie Syriuszstd, któremu więcej uwagi zostanie poświęcone w dalszej
części opracowania.
Oczywiście nie wszystko jeszcze wygląda tak różowo, jak mogłoby to
wynikać z powyższego, krótkiego z konieczności, opisu. Najpoważniejszą jak na
razie bolączką systemu jest - paradoksalnie - właśnie jego otwartość. Pozwoliła
ona co prawda na udział w produkcji poszczególnych komponentów niezależnym
od siebie firmom, co w efekcie pozwoliło uniknąć całkowitej monopolizacji rynku
oraz w jakim ś stopniu zredukowało koszty wytworzenia, utrzymania i rozwoju.
Jednak z powodu bardzo dynamicznie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej,
społecznej i zwłaszcza prawnej, nie wszystkim producentom - z racji różnego
potencjału zaangażowanego w projekt - udaje się na bieżąco dotrzymać kroku
obowiązującym (i czasem zmienianym) standardom, co skutkuje niekiedy
przejściowymi problemami przy przesyłaniu, przetwarzaniu lub korzystaniu
z informacji przez jednostki uczestniczące w procesach jej przetwarzania.
W pokonaniu tych niedogodności kryją się jeszcze spore wyzwania. Inną
przeszkodą jest niejednolity, często nieadekwatny do minimalnych wymagań
dyktowanych głównie bezpieczeństwem danych, poziom infrastruktury stosowanej
w poszczególnych instytucjach mogących być potencjalnymi konsumentami
wytwarzanych informacji. Generalnie skutkuje to niemożnością lub utrudnieniami
w ich pozyskiwaniu i wykorzystaniu. Jako że ta sprawa najczęściej wiąże się
nierozerwalnie z koniecznością poniesienia nakładów finansowych, a nie każdy
podmiot lub instytucję - zwłaszcza obecnie - na to stać, to przynajmniej przez
jakiś czas będzie to dla nich bariera nie do pokonania. Jeszcze inny problem to
brak świadomości o dostępności poszczególnych rozwiązań i potencjalnych
korzyści, jakie może przynieść ich wdrożenie i stosowanie. Jak więc widać
z powyższego sporo pozostaje jeszcze do zrobienia.
Pora na parę słów poświęconych kluczowemu dla szeregowych
pracowników służb zatrudnienia elementowi systemu SYRIUSZ, czyli
komponentowi nazwanemu Oprogramowanie SyriuszSld.
Oprogramowanie SyriuszStd najogólniej rzecz biorąc to dedykowana dla
wszystkich urzędów pracy w Polsce (jako końcowych użytkowników) aplikacja
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zapewniająca realizację i wsparcie każdego obszaru biznesowego, którego
uczestnikiem jest urząd. Jej funkcjonalność obejmuje między innymi szczegółową
ewidencję zarejestrowanych osób i instytucji - partnerów urzędu na rynku pracy,
pełną obsługę każdego rodzaju świadczeń i zobowiązań, kompleksowe
i zintegrowane podejście do wszystkich usług związanych z pośrednictwem pracy
i rynkiem pracy, zapewnia narzędzia administracyjne, funkcje monitorujące
i raportujące stan finansów, wreszcie pozwala na zautomatyzowaną tam gdzie to
jest tylko możliwe wymianę informacji.
System
SyriuszStd
powstał
przy
wykorzystaniu
jednych
z najnowocześniejszych i najwydajniejszych dostępnych obecnie na rynku
pakietów rozwiązań typu Open-Source dla sieciowego systemu operacyjnego oraz
środowiska bazodanowego i aplikacyjnego, które w niczym nie ustępują
rozwiązaniom komercyjnym. Dość powiedzieć, że bez straty wydajności
i bezpieczeństwa system może działać i zachowywać się w identyczny sposób
w sieci rozproszonej (na przykład połączony ze zdalnym centrum przetwarzania
danych), w sieci lokalnej (z własnym serwerem bazy danych), a nawet na
pojedynczym komputerze pełniącym jednocześnie funkcję zarówno serwera bazy
danych i serwera aplikacji, jak i stacji roboczej.
Oprogramowanie Syriuszstd wyposażone zostało w elementy pozwalające
przekazywać lub wymieniać informacje o klientach urzędu z innymi instytucjami przykładem niech będą tu Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz
Zdrowia, Urząd Skarbowy, jednostki pomocy społecznej czy banki. System
SyriuszStd sprzęgnięty jest także z Aplikacją Centralną i systemem PESEL, co
poprzez powiązane ze sobą zapytania pozwala na przykład na sprawdzanie
informacji czy dana osoba jest lub była zarejestrowana w innym urzędzie, czy nie
stara się bezprawnie o środki finansowe mimo ich wcześniejszego otrzymania
w poprzednim miejscu zarejestrowania i tym podobne.
Podczas powstawania systemu jego producent - co należy podkreślić, gdyż
nie jest to zbyt często spotykana sytuacja - szeroko korzystał z konsultacji, ocen
i sugestii docelowych użytkowników, co pozwoliło na stworzenie oprogramowania
funkcjonalnego, ergonomicznego i stosunkowo łatwego w wykorzystaniu,
utrzymaniu i rozwoju. Osobiście miałem niekłamaną przyjemność uczestniczenia
w kilku fazach testowania Oprogramowania SyriuszSld na różnych etapach jego
produkcji, wiem też, że w podobne prace zaangażowało się przynajmniej
kilkudziesięciu pracowników innych urzędów pracy, będących specjalistami
z poszczególnych obszarów merytorycznych.
* * *
Wdrożenie Oprogramowania SyriuszSld to jedno z najpoważniejszych
przedsięwzięć zrealizowanych jak dotąd w całym systemie urzędów pracy, mające
przy tym kluczowe znaczenie dla zintegrowania w całość systemu SYRIUSZ.
Wieloetapowe prace objęły wdrożenia pilotażowe, testowe i masowe. W ich trakcie
przeprowadzana była pełna weryfikacja poprawności formalnej i logicznej danych
zgromadzonych w dotychczas wykorzystywanych systemach, automatyczna
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migracja i weryfikacja poprawności przemigrowanych danych oraz ewentualne ich
skorygowanie, dostosowanie procedur wewnętrznych do ścieżek założonych przez
projektantów, wreszcie - nauka obsługi nowego systemu przez użytkowników i nie
kończące się właściwie nigdy doskonalenie umiejętności w tym zakresie.
Oprogramowanie SyriuszSld w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie
wdrażany był od 1 lipca 2009 roku w ramach pierwszej (z sześciu) tury wdrożeń
masowych, jego uruchomienie jako w pełni samodzielny system produkcyjny
zaplanowane zostało na 21 września tegoż roku. Był to okres nieco dłuższy niż
przewidywany dla urzędu podobnej wielkości, jednak termin ten został określony
przez nas z pełną świadomością (jak się jednak okazało - o czym dalej - mocno na
wyrost), przy wzięciu pod uwagę trwającego w miesiącach letnich okresu
urlopowego i możliwych z tego powodu perturbacjach.
Muszę niestety w tym miejscu uprzedzić, że podczas wdrożenia nie doszło
do zdarzeń zabawnych lub anegdotycznych, stąd szanowny Czytelnik (o ile znalazł
się taki, który dobrnął aż do tego miejsca) zmuszony będzie przedzierać się
wyłącznie przez poważnie brzmiące, często wielokrotnie złożone zdania, czasem
barokowo zdobne. Te trzy ostatnie cechy proszę złożyć wyłącznie na karb mojej
nieporadności w pracy ze słowem pisanym i wrodzonemu stylowi "tworzenia"
jakiejkolwiek dłuższej wypowiedzi.
Od końca 2008 roku trwały w urzędzie przygotowania do wdrożenia od
strony technicznej. Zakupiony został nowy serwer o odpowiednich parametrach
oraz zmodernizowano komputery użytkowników poprzez dołożenie pamięci
operacyjnej i wymianę monitorów na bardziej ergonomiczne przy uwzględnieniu
większej ilości i jakości informacji prezentowanych przez aplikację Syriuszs'd,
oczywiście w porównaniu do możliwości PULSa w tym zakresie. Wypracowane
zostały założenia dla centralnego systemu podtrzymywania zasilania i tworzenia
kopii zapasowych. Pracownikom urzędu prezentowano dostępne materiały
i informacje na temat Syriusza, a najbardziej dociekliwi z nich mieli możliwość
"poklikać" w systemie na dostępnej lokalnie bardzo wczesnej jego wersji
rozwojowej, działającej z wykorzystaniem spreparowanych danych podczas
wykonywania zleconych testów. Regularnie, według udostępnionych procedur,
prowadzona była weryfikacja i ewentualna korekta danych przetwarzanych
w PULSie. Jeszcze przed rozpoczęciem fazy wdrożeń masowych przeprowadziłem
także we własnym zakresie migrację testową naszych danych - oczywiście w tym
przypadku nie mogło być mowy o jakiejkolwiek miarodajnej ocenie jakości
przetworzonych informacji, chodziło bowiem przede wszystkim o sprawdzenie
technicznej wykonalności tej operacji, aby w nieodległej już przyszłości nie
spotkały nas w tym względzie żadne niemiłe niespodzianki.
Wiele kontrowersji w całym środowisku wywołało pierwotne założenie
przemigrowania do aplikacji Syriuszs'd danych obejmujących wyłącznie okres po
1 stycznia 2005 r. Nie tylko moim zdaniem zbyt lekko chciano zrezygnować
z bogactwa informacji zgromadzonych w PULSie przez niemal dekadę jego
użytkowania, i to pomimo powszechnych zdecydowanie negatywnych
doświadczeń związanych z bardzo selektywną z powodu braku czasu i głównie
możliwości, ręczną (czyli polegającą na przepisaniu danych ze zgromadzonych
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dokumentów) - a co za tym idzie - często obarczoną błędami, migracją do tego
systemu. Do tej pory z tego powodu istnieje konieczność utrzymywania
prawdziwie prehistorycznego oprogramowania rodem z epoki DOS, ponieważ
PULS nie umożliwiał na przykład przemigrowania tak podstawowych informacji
jak wypłacone klientom urzędu świadczenia. Był też pomysł, aby wdrożenia
systemu SyriuszS!d rozpocząć bez działającego modułu finansowo-księgowego dość kuriozalnym tymczasowym rozwiązaniem zastępczym miało być
wytwarzanie dokumentów księgowych w aplikacji Syriuszs,d i ich eksport do
PULSa. Gdyby wdrożenie miało rozpocząć się z takimi ułomnościami, to osobiście
byłem zdecydowany rekomendować dyrekcji urzędu odstąpienie od niego
w pierwotnym terminie bez względu na konsekwencje i poczekanie na
dopracowanie systemu jako całości. Na szczęście między innymi oddolne głosy
przyszłych użytkowników spowodowały, że umożliwiono import całości danych
pochodzących z PULSa, a sam system przekazano do wdrożeń jako kompletny
w dziedzinie obsługi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Trochę szkoda,
że jeszcze bez modułów obsługi kadrowo-płacowej pracowników, ale ta akurat
funkcjonalność nie była priorytetowa dla urzędu o naszej wielkości. Zresztą
wówczas moduły te były jeszcze na tak wstępnym etapie produkcji, że ich
wdrażanie mijało się z celem z powodu ilości występujących w nich błędów.
Osobiście bardzo doceniam fakt, że przewidziano i pozostawiono
administratorom (chociaż nie wiem, czy wszystkim, czy tylko części) możliwość
bezpośredniego dostępu do bazy danych. Co prawda wiąże się z tym potencjalne
ryzyko uszkodzenia najbardziej wrażliwego elementu systemu, jednak w rękach
świadomych użytkowników daje to możliwość pozyskiwania informacji w zakresie
i o stopniu złożoności nieporównywalnie większym, niż możliwe do uzyskania za
pomocą wbudowanych w Oprogramowanie Syriuszs,d mechanizmów selekcji
i raportowania. Sądzę zresztą, że administratorów nieświadomych zagrożenia,
nieodpowiedzialnych lub nie potrafiących korzystać z dostępnych narzędzi
w obecnych czasach już po prostu nie ma, a nawet jeśli gdzieniegdzie jeszcze są, to
zostali zidentyfikowani i pozbawieni dostępu do serwera bazy danych.
Warto podkreślić, że w naszym urzędzie przyjęto założenie, iż przełączenie
na nowy system nastąpi z dnia na dzień, bez nawet krótkotrwałego okresu pracy
równoległej. Wypływało ono również z uprzednich doświadczeń nabytych
w trakcie migracji do PULSa - trwająca niecały kwartał (nie licząc ponad kwartału
poprzedniego, gdy migrowane dane musiały być na bieżąco uaktualniane
w zakresie informacji o osobach już przemigrowanych i ich statusach) równoległa
praca w PULSie i poprzednim systemie nie tylko nie przyczyniła się do
wyeliminowania błędów, ale co gorsza prowadziła do powstawania niezgodności
w obu systemach wynikających przeważnie ze zwykłej ludzkiej omylności. Na
dodatek o ile ówczesna (przypomnę, że był to 1999 rok) obsługa bezrobotnych
sprowadzała się w dużej mierze właściwie do rutynowego, mechanicznego,
comiesięcznego zbierania oświadczeń i podpisów, co umożliwiało przez
stosunkowo krótki okres równie mechaniczne traktowanie naszych klientów,
a w konsekwencji dawało czas na wykonywanie podwójnej pracy, o tyle obecnie
uznaliśmy to za praktykę niedopuszczalną i niemożliwą do zrealizowania.
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Zwłaszcza w świetle obowiązujących regulacji prawnych i stosowanych procedur,
a przede wszystkim - przy obecnym poziomie świadomości zarejestrowanych osób
i ich oczekiwaniach wobec urzędu. Ceną za to byl oczywiście znacząco
zwiększony wysiłek włożony w weryfikację poprawności danych na różnych
etapach wdrożenia po przeprowadzanych migracjach testowych, jednak przy
wykorzystaniu dostępnych rozwiązań informatycznych większą część tej mało
efektownej i widocznej pracy udało się wykonać przy wykorzystaniu samodzielnie
napisanych programów i procedur. Znalezione nieścisłości były natychmiast
poprawiane przez pracowników merytorycznych, było ich zresztą tak niewiele, że
w żaden sposób nie mogły wpłynąć na bieżącą pracę.
Mieliśmy to szczęście, że trafił do nas (być może trochę "po znajomości")
świetny zespół wdrożeniowców - fantastyczna mieszanka rutyny i młodości,
doświadczenia i zapału, spokoju i entuzjazmu. Obaj panowie cechowali się
doskonałym przygotowaniem merytorycznym zarówno w zakresie PULSa
i systemu Syriuszstd, jak i znajomością zasad oraz specyfiki funkcjonowania urzędu
pracy jako takiego, komunikatywnością, nienaganną kulturą osobistą
i autentycznym zaangażowaniem. Jednym słowem - pełen profesjonalizm. Warto
podkreślić, że także dla nich była to całkowicie nowe doświadczenie i wyzwanie
zawodowe, z którego w naszym przekonaniu egzamin zdali doskonale. Skądinąd
wiadomo, że nie wszystkie urzędy miały podobne odczucia w stosunku do swoich
wdrożeniowców...
Początek wdrożenia to omówienie całego procesu, załatwienie wszelkich
spraw natury formalnej, ustalenie harmonogramów: instalacji, migracji testowych
i szkoleń pracowników z poszczególnych modułów systemu oraz weryfikacja
parametrów technicznych serwera, sieci i stacji roboczych.
Na tym etapie najwięcej problemów przysporzyło stworzenie
harmonogramu szkoleń pracowników. Z jednej strony trzeba było uwzględnić
wspomniany wcześniej letni sezon urlopowy, co powodowało że duża ich grupa
mogła w nich uczestniczyć tylko w niektórych terminach, a pozostali nie zawsze
mogli być oddelegowani na szkolenie z powodu konieczności wykonywania
zwiększonych przez zastępstwo obowiązków. Z drugiej zaś w Oprogramowaniu
Syriuszs,d jest wiele obszarów, w których przenikają się zadania z poszczególnych
stanowisk i komórek merytorycznych urzędu, a jednocześnie nie wszystkie jego
moduły w pełni pokrywają się funkcjonalnie z modułami PULSa. Te
uwarunkowania spowodowały, że jednorazowo w szkoleniu uczestniczyły nie
więcej niż cztery osoby (tyle też stanowisk zostało przygotowanych
w pomieszczeniu przeznaczonym na doraźną salkę szkoleniową), a często zdarzało
się, że tylko dwie. Można to uznać za niepotrzebne marnowanie czasu
przedłużające sam proces wdrożenia, jednak nie dało się inaczej sensownie
pogrupować pracowników w zależności od realizowanych przez nich zadań
i zakresu obowiązków. Mimowolnym plusem tej sytuacji były kameralne warunki,
co umożliwiło prowadzącemu szkolenie łatwiejsze, pełniejsze i szybsze
przekazanie materiału.
Przyznam, że osobiście liczyłem na to, iż zespół wdrożeniowy przywiezie
ze sobą coś w rodzaju "planu zajęć", na podstawie którego da się po prostu w łatwy
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sposób wymusić udział w określonych terminach określonych osób w zajęciach
dotyczących danej tematyki. Z perspektywy czasu widać jednak, że te moje
oczekiwania były dość naiwne - niepodobna przecież, aby ktokolwiek mógł
przewidzieć każdy możliwy wariant organizacji pracy lub czynniki wpływające na
zastaną sytuację i odpowiednio do tego przygotować nawet nie plan, ale chociażby
w miarę przydatne założenia do jego sporządzenia. Mimo wszystko dziś zapewne
nieco inaczej ta sprawa byłaby w naszym urzędzie rozwiązana. No, ale dziś mamy
za sobą dwa niemal lata zbierania doświadczeń.
Już pierwszego dnia, po weryfikacji parametrów technicznych i ustaleniu
opcji konfiguracyjnych na serwerze został zainstalowany system operacyjny, baza
danych i aplikacja SyriuszSld, zaś we własnym zakresie na komputerach
użytkowników instalowałem wymagane komponenty Javy oraz skopiowałem
skróty do uruchamiania aplikacji SyriuszStd i dokumentację. Na początku kolejnego
tygodnia zespół wdrożeniowy wykonał pierwszą testową migrację dla sprawdzenia
zarówno przygotowanego środowiska, jak i migrowanych danych. Po tych
działaniach tak przygotowany system został uruchomiony i udostępniony
użytkownikom do zapoznania (a właściwie - oswojenia) się z nim, na nim także
użytkownicy się szkolili. Założenie było takie, aby podczas szkolenia do
dyspozycji były ich "własne", znane im z codziennej pracy dane i informacje, co
miało w założeniu - i co sprawdziło się w rzeczywistości - ułatwić naukę obsługi
Oprogramowania SyriuszStd poprzez możliwość wskazania analogii i zwłaszcza
różnic.
Rozpoczęły się szkolenia użytkowników. Ten etap trwał nieco ponad
miesiąc i przebiegał bez znaczących wydarzeń. W swojej jednostajności był o tyle
ciekawy, że pozwolił na poznanie opinii użytkowników opartych nie tylko, jak
dotychczas, na wyobrażeniach. Z rozmów z nimi wynikało, że Oprogramowanie
SyriuszStd postrzegane było generalnie jako program nowoczesny, mający powiew
świeżości (w kontraście do "opatrzonego" już i ociężałego PULSa) oraz - co
najważniejsze - łatwy w obsłudze i oferujący znaczne możliwości wykorzystania
zgromadzonych w nim informacji. Tylko bardzo niewielka część osób opisywała
go jako trudny do nauki lub wręcz kwestionowała sens zastępowania jednego
systemu innym. Zaskakującym było dla mnie, że opinie te nie zależały w żaden
sposób od wieku, stażu pracy w urzędzie czy stanowiska danego pracownika.
Żałuję, że nie pokusiłem się wówczas o przeprowadzenie ankiety - byłaby
niewątpliwie cenniejszym i wiarygodniejszym przyczynkiem do niniejszego tekstu,
niż moje własne opinie, wyrażane (co muszę szczerze przyznać) z punktu widzenia
osobnika wręcz nie mogącego się doczekać tego wydarzenia.
Mnie osobiście podczas szkolenia do rozpaczy i niemal do łez wściekłości
doprowadzał wbudowany edytor szablonów dokumentów. Wydawał się bardzo
niedopracowany, nieintuicyjny, o marnych możliwościach, efekty jego pracy były
często dziwne i nieprzewidywalne. Za to od samego początku bardzo pozytywnie
oceniłem możliwość łatwego tworzenia własnych funkcji i przypisywanie ich do
parametrów mogących zostać wykorzystanych w dokumentach. Już niedługo
jednak okazało się, że ten fatalny edytor jest... kapitalnym narzędziem, pod
warunkiem wszakże poświęcenia odrobiny cierpliwości i czasu na jego poznanie
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i ćwiczenia. A samodzielnie definiowane funkcje i parametry? Owszem, są
stosowane. Ale by w pełni wykorzystać kryjące się za nimi możliwości konieczna
była jeszcze dłuższa nauka i jeszcze więcej ćwiczeń, niż w przypadku edytora.
Po zakończeniu cyklu szkoleń użytkownicy mieli za zadanie samodzielne
ćwiczenie rutynowych dla nich operacji wykonywanych w aplikacji SyriuszSld, a co
ważniejsze próbowanie wykonywania także czynności złożonych lub nietypowych.
Trudności, niejasności i problemy każdego rodzaju miały być wyjaśniane
i rozwiązywane na miejscu przez pozostającą cały czas do dyspozycji ekipę
wdrożeniową. Ta faza wdrożenia trwała mniej więcej od połowy sierpnia do
połowy września, i - jak się później okazało, a o czym była mowa wcześniej - tę
właśnie fazę można było zdecydowanie skrócić, przyśpieszając tym samym termin
zakończenia wdrożenia. Dało się bowiem zaobserwować niepokojącą (wówczas)
prawidłowość polegającą na tym, że o ile w trakcie i tuż po szkoleniu użytkownicy
pracowali w systemie stosunkowo często i długo, acz wykorzystując przeważnie
tylko podstawowe jego funkcjonalności, o tyle im więcej czasu mijało od
zakończenia szkolenia, tym mniej osób do systemu SyriuszSld się logowało
i próbowało coś w nim robić. W efekcie panowie wdrożeniowcy siedzieliby sobie
nudząc się przez kilkanaście dni niemal bezczynnie, w oczekiwaniu na wezwania,
których prawie nie było. Trybu niedokonanego w poprzednim zdaniu użyłem
jednak z pełną świadomością - po prostu w tym czasie, co dla mnie osobiście było
uśmiechem losu i dodatkową korzyścią z wdrożenia, "wysysałem" z nich wszelkie
informacje przydatne podczas pracy z aplikacją SyriuszSld, oczywiście nie tylko
z dziedziny administrowania systemem. Wspominałem już o fachowości obu
panów - ten okres tylko to potwierdził. Mam wrażenie, że były to dla mnie jedne
z lepiej spożytkowanych dni spędzonych w pracy, i to nie tylko w okresie
wdrożenia. Obawy związane z niewielką aktywnością użytkowników okazały się
zaś niemal całkowicie płonne - ich jedynym negatywnym efektem były dwa
przypadki niewłaściwego przemigrowania (umieszczenie w nieodpowiednich
polach) niewielkiej ilości mało znaczących informacji opisowych. Błąd ten można
było wychwycić wgłębiając się w kilka poziomów zakładek dostępnych
w specyficznej sytuacji. Ktoś tego nie zrobił lub nie przekazał swoich uwag - "za
karę" kilku pracowników odpowiedzialnych za ten obszar funkcjonalny musiało
już po migracji docelowej ponad dwieście razy wykonać czynność "wytnij-wklej",
aby przenieść informacje we właściwe miejsce.
W międzyczasie jeszcze trzykrotnie przeprowadzane były migracje
testowe, przy czym ostatnia z nich podlegała weryfikacji pod względem spójności,
integralności oraz walidacji danych przez pracowników producenta systemu, a jej
pomyślne wyniki warunkowały przeprowadzenie migracji docelowej. Została
wykonana na początku września i we wzorcowym środowisku przebiegła
poprawnie - tym samym otrzymaliśmy zielone światło dla przeprowadzenia
migracji docelowej. Z naszej strony po każdej migracji testowej wykonywana była
weryfikacja polegająca na naliczeniu i porównaniu świadczeń i statystyk w obu
systemach oraz szczegółowym porównaniu danych losowo wybranej niewielkiej
próbki osób. Pozwolę sobie jeszcze w tym miejscu zasygnalizować, że ważną
częścią wdrożenia było również przemodelowanie niektórych procesów
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decyzyjnych, zmiany kompetencyjne, organizacyjne i związane z przepływem
i obiegiem dokumentów wewnętrznych. W działania te zaangażowani byli
kierownicy poszczególnych komórek merytorycznych i dyrekcja urzędu. Ponieważ
jednak nie znam bliżej szczegółów tych działań, muszę poprzestać jedynie na
stwierdzeniu tego faktu i ocenie, że zmiany były przemyślane i adekwatne do
potrzeb, mimo wymuszonego w jakim ś stopniu ich charakteru.
Nadszedł wreszcie piątek 18 września 2009 roku. Po godzinach pracy
urzędu wykonana została niezmienna - dla danych innych niż kadrowo-płacowe archiwalna kopia bazy danych i aplikacji PULS, a następnie wdrożeniowcy
przygotowali zrzut informacji podlegających na migracji do systemu SyriuszStd, by
w sobotę bez żadnych problemów przeprowadzić operację ich wczytania do
nowego systemu i uruchomić procesy pomigracyjne. Niedziela została poświęcona
na sprawdzenie poprawności procesu migracji i działania całego systemu oraz na
prace administracyjne - uporządkowałem dane o użytkownikach, nadałem im
określone i zdefiniowane wcześniej uprawnienia, sprawdziłem elementy
słowników lokalnych i parametry systemowe, na końcu dodałem lub
wyedytowałem przygotowane w trakcie wdrożenia szablony dokumentów.
Naliczyłem też w obu systemach świadczenia dla całej populacji zarejestrowanych
klientów oraz statystyki i po raz ostatni porównałem je ze sobą. Na szczęście obyło
się bez żadnych przykrych niespodzianek, za to z jedną przyjemną - świadczenia
zgadzały się co do grosika, a i liczby w każdej z rubryk zestawień statystycznych
były identyczne.
Przyznam się jednak, że osobiście nadejścia poniedziałku oczekiwałem
z lekkimi obawami. Mimo, że nie było chyba niczego, co zostałoby przeoczone lub
nie wzięte pod uwagę, to wiadomo - jeśli coś może się nie udać, to jest duża
szansa, że się nie uda.
Tymczasem... Tymczasem pierwszy dzień, drugi, potem tydzień i kolejny,
pracy z Oprogramowaniem SyriuszSld w roli systemu produkcyjnego przeszedł
właściwie niezauważalnie, bez problemów i przestojów, bez szkody dla
obsługiwanych klientów. Ot, zwyczajne dni biegnące według dobrze wszystkim
znanego rytmu. Działania zespołu wdrożeniowego asystującego nam w tym czasie
sprowadzały się w zasadzie do spraw, które są albo na porządku dziennym, albo
których zwyczajnie nie można było wykonać podczas wcześniejszych etapów.
Najczęściej było to wskazywanie "zaginionych" elementów interfejsu użytkownika
wynikających z ciągle jeszcze odmiennych przyzwyczajeń i nawyków, oraz
dostrajanie elementów systemu związanych z księgowością - głównie kont i reguł
dekretacji dokumentów. Osobiście najwięcej zajęcia miałem z niuansami
dotyczącymi szablonów dokumentów, bowiem nadspodziewanie często okazywało
się, że wydruki sformatowane w taki sposób, by ładnie wyglądały bez
wykorzystania pobieranych z systemu realnych informacji z nimi prezentują się
znacznie gorzej.
Ekipa wdrożeniowa w ramach prac wdrożeniowych gościła u nas jeszcze
dwukrotnie na jednodniowych konsultacjach przewidzianych dla wyjaśnienia
najbardziej złożonych problemów. Szczerze mówiąc nie pamiętam, czy panowie
mieli wówczas jakiekolwiek zajęcie - obaj wdrożeniowcy uprzednio zostawili
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kontakt telefoniczny do siebie i wręcz zachęcali, by się z nimi tą drogą na bieżąco
komunikować i konsultować, z czego oczywiście nie omieszkaliśmy czasem do
granic nieprzyzwoitości korzystać. Reszta ówczesnych wątpliwości lub błędów
rozwiązywana była na bieżąco poprzez wsparcie w postaci Help-Desku
producenta, lub samodzielnie metodą prób i błędów, co miało dodatkowy walor
poznawczy.
* * *
Pora na kilka słów podsumowania.
Wdrożenie Oprogramowania SyriuszSld w Powiatowym Urzędzie Pracy
odbyło się znacznie sprawniej, niż osobiście się spodziewałem, a już
nieporównywalnie sprawniej niż przeprowadzone dekadę wcześniej wdrożenie
PULSa. Także efekty automatycznej migracji są nieporównywalne - praktycznie
z dnia na dzień bezboleśnie przesiedliśmy się na nowoczesne i praktyczne
narzędzie wspomagające pracę urzędu w zakresie znacznie szerszym niż
uprzednio.
Nie wystąpiło w zasadzie zjawisko znane potocznie jako opór materii pracownicy nadspodziewanie sprawnie poradzili sobie z opanowaniem nowego
środowiska pracy. Największą w tym zasługę widzę w nich samych, ale muszę po
raz kolejny podkreślić, że niebagatelną rolę odegrały osoby zaangażowane
w proces wdrożenia ze strony producenta - poczynając od zespołu
wdrożeniowego, poprzez twórców systemu z którymi w międzyczasie mieliśmy
kontakt, a na anonimowych dla nas pracownikach wsparcia technicznego kończąc.
Staraliśmy się dokładać wszelkich starań, aby prowadzone prace nie były
zbytnio uciążliwe dla naszych klientów, chociaż być może nie dało się uniknąć
takich sytuacji. Nie słyszałem jednak o żadnych skargach na funkcjonowanie
urzędu w czasie wdrożenia, więc mam nadzieję, że i od tej strony wszystko
przeprowadzone zostało w sposób co najmniej zadowalający.
Oczywiście dostrzegamy także wady Oprogramowania SyriuszSld. Wbrew
pozorom najpoważniejszą z nich w moim przekonaniu nie są drobne błędy
występujące nawet w dużych ilościach, zdarzające się w nim tak, jak zdarzają się
w każdym innym bardzo złożonym i skomplikowanym systemie. O wiele bardziej
przeszkadza bardzo długi czas upływający pomiędzy zgłoszeniem a naprawą
najbardziej ewidentnych i kłopotliwych usterek. Bardzo szwankuje też przepływ
informacji na temat planowanych w systemie zmian, usprawnień i znalezionych
przez innych użytkowników nieprawidłowościach. Można posunąć się do
stwierdzenia, że takiej wymiany informacji po prostu nie ma - użytkownicy
zwykle są stawiani przed faktem dokonanym, nie wiedząc skąd wzięła się lub na co
wpływa zmieniona funkcjonalność, często też samodzielnie borykają się
z rozwiązaniem problemu, który został już kiedyś przez kogoś zgłoszony i być
może nawet rozwiązany. Ostatnią z przysparzających trudności spraw jest - w co
aż trudno uwierzyć - brak instrukcji użytkownika dogłębnie opisującej system od
strony funkcjonalnej. Z istniejącej dokumentacji nowy pracownik może
dowiedzieć się jak wyglądają poszczególne okna, przyciski i pola aplikacji - czyli
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rzeczy podstawowych i oczywistych, natomiast w żaden sposób nie dowie się jakie
przełożenie mają wprowadzane przez niego dane i wykonywane czynności na inne
moduły i funkcje programu, jakie mają znaczenie i jak są interpretowane przez
system. Szkolenie nowych pracowników w tej sytuacji sprowadza się w zasadzie
do ustnego przekazania najważniejszych z punktu widzenia osoby szkolącej
informacji, resztę pozostawia się intuicji.
Na zakończenie stwierdzę, że w moim - i nie tylko w moim - przekonaniu
Oprogramowania SyriuszStd ciągle wygląda świeżo, codziennie sprawdza się
w swojej roli i cały czas ma potencjał, by się rozwijać. Pozostaje wspólnie życzyć
sobie, aby rozwijał się we właściwym i pożądanym przez użytkowników kierunku.
Jako urząd zaś całe wdrożenie poczytujemy sobie za wspólny sukces
wszystkich zaangażowanych w przedsięwzięcie osób, firm i instytucji.

G rzegorz O ch m iń sk i
Pracownik
Powiatowego
Urzędu
Pracy
w Kwidzynie od 1993 roku, od początku
zatrudnienia odpowiedzialny za całość zagadnień
związanych z
informatyzacją i procesami
komputerowego
przetwarzania
informacji
w urzędzie.
Wykształcenie
średnie
techniczne,
poparte
bogatym doświadczeniem i praktyką zawodową,
licznymi szkoleniami i kontaktami ze specjalistami
z dziedzin pokrewnych pełnionej roli.
Za swój największy osobisty sukces zawodowy,
osiągnięty wykonywaną odpowiedzialnie zwykłą
codzienną p rac ą uważa brak jakiejkolwiek awarii
infrastruktury informatycznej uniemożliwiającej
pracę urzędu oraz nieustanne nadążanie za
najnowszymi trendami i najlepszymi praktykami. Za cel stawia sobie kontynuację
takiego stanu.
Zainteresowania zawodowe koncentrują się głównie wokół teorii, metod oraz
sposobów gromadzenia i przetwarzania danych, a także programowania systemów
baz danych.
Prywatnie: całkowicie niezależny kawaler bez zobowiązań, wygórowanych ambicji
inadmiernych oczekiwań. Zdecydowanie bardziej idealista niż materialista.
Hobby: okręty wojenne od epoki pary i żelaza
począwszy aż do czasów
współczesnych, technika i technologia militarna, historia konfliktów zbrojnych,
literatura, polska muzyka rockowa lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych oraz
sport (ten ostatni z racji "gabarytów" już tylko z pozycji kibica...).
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R O Z D Z IA Ł V III

P R Z E B IE G W D R O Ż E N IA O P R O G R A M O W A N IA Syriu szSTD
W P O W IA T O W Y M U R Z Ę D Z IE P R A C Y W K R O T O SZ Y N IE
Hanna SZCZECIŃSKA
Wdrożenie w PUP Krotoszyn rozpoczęło się mroźną zimą. Mimo, że za
drzwiami temperatura ujemna to w urzędzie gorączka przygotowań do wielkiego
dnia. Każdy po kątach rozmyślał co to będzie, czy sobie poradzę, jak będzie
wyglądać następca „wielkiego PULSa”. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy
pierwsi w Polsce, że dużo od nas zależy, że możemy coś zmienić, że nasza opinia,
zadowolenie czy niesmak będą mieć ogromne znaczenie. Większość pracowników
pamiętała również wdrożenie SI PULS, a było to latem. Ja pamiętam to bardzo
dobrze, było to 31 sierpnia 1998 roku, to był mój pierwszy dzień w pracy.
Zostałam przyjęta do pomocy przy wdrożeniu SI PULS i jak widać zostałam na
trochę dłużej...
Wtedy również byliśmy urzędem pilotowym, co prawda nie jedynym, całe
byłe województwo kaliskie i dwa inne przodowały tym pracom. Tamto wdrożenie
zapamiętane zostało przez większość pracowników w kontekście ręcznego
wprowadzania 6 tysięcy kart klientów urzędu do nowego systemu, pracy po
godzinach i poznawania, wchodzących dopiero do użytku, komputerów.
W obecnym wdrożeniu obawa ręcznego wprowadzania kart została bardzo szybko
rozwiana ekspresową migracją.
Do wdrożenia systemu SyriuszStd przygotowywaliśmy się bardzo starannie.
Już kilka miesięcy wcześniej zostaliśmy poinformowali o planowanym wdrożeniu.
Przez ten czas mogliśmy sobie tak zaplanować urlop oraz szkolenia z innych
obszarów, by w terminie wdrożenia maksymalnie poświęcić czas na poznawanie
aplikacji SyriuszSld. Pierwsze zalogowanie nie było takim szokiem, jak 10 lat
wcześniej - PULS. Wszystkich pozytywnie zaskoczyła kolorystyka i nowoczesny
wygląd - to ważne na samym początku. Mimo, iż wiele okien było wręcz
identycznych jak w Pulsie, to było też wiele różnic. Dlatego niezbędne okazały się
szkolenia w siedzibie urzędu. W tej kwestii odpowiednio zadbaliśmy
o pomieszczenie oraz infrastrukturę. Szkolenia zaczęliśmy od komponentu FOB
(Formalna Obsługa Beneficjenta) i wyszliśmy z założenia, że każdy pracownik
powinien poznać ten obszar. Instruktaże odbywały się w godzinach pracy urzędu,
jednak były tak zorganizowane, by pracownikom z bezpośredniej obsługi klienta
nie kolidowały z przyjęciami. Naszym głównym celem było nie sparaliżować
pracy całego urzędu, byliśmy przeciwni wywieszaniu informacji: „Wdrożenie
nowego systemu - przepraszamy na utrudnienia w obsłudze”. Myślę, że nam się to
udało i nikt nie zauważył tych wielkich zmian, które następowały.

123

Po instruktażach w module FOB rozpoczęły się kolejne szkolenia z WK
(Współpraca z kontrahentem), UIRP (Usługi i Instrumenty Rynku Pracy) oraz IFA
(Indywidualne Formy Aktywności) czyli w skrócie całe pośrednictwo pracy, rynek
pracy, aktywne formy. W porównaniu z SI PULS wydaje mi się, że zmiany w tym
obszarze były znaczące i wymagały dużego zaangażowania.
Dalej w wir szkoleń zaangażowani zostali administratorzy w obszarze AD
(Administracja Lokalna) oraz SPL (Sprawozdawczość Lokalna). Myślę że warto
wspomnieć, iż naliczanie statystyk stało się naprawdę przyjemnością.
Rozczarowanie spotkało dział finansów oraz kadr i płac. Okazało się
bowiem, że tych komponentów nie ma i nie wiadomo czy i kiedy będą.
Perspektywa pracy w nowym systemie dla większości działów w PUP w aplikacji
SyriuszSld, a dla księgowości w starym czyli SI PULS była czymś czego chyba się
nie spodziewaliśmy. Praca w dwóch systemach nie bardzo nam się podobała
i wiedzieliśmy, że nie możemy do tego dopuścić. Czas jednak pokazał, że nie
będzie tak źle i z lekkim opóźnieniem rozpoczęło się wdrożenie FK (Finanse
i Księgowość) i z trochę większym KD (Kadry) i PL (Płace).
Wdrożeniowcy dostępni byli przez wiele tygodni, przez cały ten czas
pomagali nam, na bieżąco wyjaśniali niejasności. Wiele szkoleń było przy
stanowiskowych, co bardzo korzystnie wpływa na szybkie przyswajanie wiedzy.
Byliśmy pierwszym urzędem więc w czasie wdrożeń pojawiło się wiele błędów.
Były one na bieżąco poprawiane i przesyłane do urzędu. Przyzwyczailiśmy się do
częstych aktualizacji i chyba dokładnie poznaliśmy składowe Oprogramowania
SyriuszSld. Teraz dokładnie wiemy za co każdy folder na serwerze jest
odpowiedzialny. Zgłaszaliśmy też wiele propozycji, chcieliśmy by aplikacja
Syriuszs,d bardziej niż Puls ułatwiał nam pracę. Dzięki nam w komponencie FOB
na formularzu osoby jest zakładka ZUS z danymi rozliczeniowymi.
Po szkoleniach podjęto decyzję o pracy równoległej w dwóch systemach:
Syriuszs,d oraz SI PULS. Według nas SyriuszStd był już na to gotowy. Wydawać by
się mogło, że jest to nierealne, wielu do dziś nie wierzy, że to miało miejsce.
Pracowaliśmy jednocześnie w dwóch systemach przez ponad trzy miesiące. Sama
z perspektywy czasu nie wiem jak to było możliwe, jak podołaliśmy. Oprócz tego,
że pracowaliśmy i w SI PULS oraz SyriuszStd musieliśmy porównywać, czy jest
100% zgodność między tymi systemami.
To jednak nie było najtrudniejsze, choć niejedna osoba powiedziała, że
trzymiesięczna praca w dwóch systemach to mistrzostwo świata. Otóż
nieprzewidzianą trudnością okazała się zmiana ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy w roku 2009. Dwa systemy jednocześnie nie mogły
zostać zmodyfikowane i zgodne z nową ustawą. Dla ogółu urzędów w Polsce
najważniejszy był SI PULS i zmiany w pierwszej kolejności tam były
wprowadzane. Czyli staliśmy z pracą w systemie SyriuszSld, odkładaliśmy j ą na
później.
Po ponad trzech miesiącach dyrekcja podjęła decyzję o wyłączeniu SI
PULS i pracy tylko z Oprogramowaniem SyriuszSld. Wszyscy czekali na to
z niecierpliwością. Byliśmy zmęczeni, ale i dumni, że podołaliśmy, a przede
wszystkim chyba byliśmy najlepszymi specjalistami od dwóch systemów w Polsce.
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Do perfekcji opanowaliśmy szybkie i precyzyjne wprowadzanie danych.
W niczyim interesie nie było zostawać po godzinach.
Kilka słów może o samym Oprogramowaniu SyriuszStd, który ma dużo
większe możliwości niż SI Puls. Zacznę może od tego czym ja zajmuję się
w urzędzie, czyli między innymi aktualizacje. W czasie „królowania Pulsa” często
trwały one bardzo długo, na początku pamiętam nieprzespane noce. W aplikacji
Syriuszstd cóż można powiedzieć, robią się szybko i wykonuję je z domu, nie
martwiąc się, ze coś będzie nie tak. Myślę też że każdy urząd posiadał na boku tzw.
„pulsa lokalnie”, postawienie takiego Pulsa nie było proste, w aplikacji SyriuszStd
nie powinno to stwarzać żadnych problemów. Jest wiele takich sytuacji, w których
taki „lokalny Syriusz” na pewno będzie potrzebny.
Warto też wspomnieć o harmonogramie zadań, którego brakowało
w Pulsie. Obecnie można sobie wszystko fajnie zaplanować i nie martwić się tym,
że coś nie zostanie wykonane na czas. Jako urząd staramy się wykorzystywać
Oprogramowanie Syriuszsul w maksymalnym stopniu. Korzystamy z integracji
z PSZ.edok. Wszystkie wydawnictwa przesyłamy do obiegu dokumentów.
Korzystamy również z SEPI. Informacje o klientach w ograniczonym stopniu
trafiają do opieki społecznej, policji, sądu i innych punktów. Dzięki temu klient nie
dostarcza papierowych zaświadczeń. O wyższości SyriuszStd nad Pulsem można by
pisać w nieskończoność, ale to chyba nie w tym artykule.
W czasie tego wdrożenia poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi,
wdrożeniowców, którzy w tym czasie odwiedzali nas urząd. Wśród nich były
osoby, które doskonale znały specyfikę pracy urzędu oraz system SyriuszStd
i PULS, jednak dla wielu z nich była to pierwsza praca, pierwszy urząd. Znali
system, wiedzieli gdzie i jak coś wprowadzić, ale nie znali celu. Pamiętam naszych
pracowników, którzy z chęcią przekazywali praktyczną wiedzę tym młodym
ludziom, którzy za chwilę mieli wyjechać w Polskę. Myślę, że była to taka
obopólna wymiana informacji. Praktyczna wiedza jest czymś niezbędnym w pracy
wdrożeniowca, nie wystarczy znajomość systemu. To długie wdrożenie
zaowocowało wieloma fajnymi znajomościami. Do dziś z wieloma mamy kontakt
mailowy czy telefoniczny.
Cofnę się jeszcze na chwilę do wdrożenia SI PULS. Wtedy w czasie
szkoleń obecni byli u nas przedstawiciele innych urzędów, którzy razem z nami
poznawali system, przechodzili trud wdrożenia i wspierali nas. Byli to informatycy
z Mławy, Ostrołęki i Ciechanowa pamiętam jak cenna wtedy była dla nas wymiana
informacji czy poznanie specyfiki pracy innych urzędów. Wydaje mi się że tego
teraz zabrakło.
Podsumowując, uważam iż udowodniliśmy, że wszystko jest możliwe, że
jak się czegoś chce to wspólnymi siłami można naprawdę wiele zdziałać. Dużo
zależy o zaangażowania dyrekcji. Nasza dyrekcja na bieżąco śledziła i analizowała
postępy we wdrożeniu. Wykazała duże zainteresowanie i wspierała nas we
wszystkich działaniach. Uczestniczyła we wszystkich konferencjach i chętnie
zabierała w nich głos, dyrektor przekazywał wiele cennych rad urzędom które
miały po nas przystąpić do wdrożeń. W tym czasie często gościliśmy
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przedstawicieli Sygnity, CRZL oraz ministerstwa, wszyscy byli bardzo mile
przyjmowani. Sukces tego wdrożenia w dużym stopniu zawdzięczamy dyrekcji
naszego urzędu.
Lekka nuda powoli się do nas zakrada i powoli chyba stajemy się gotowi
na nowe wyzwania, może na następcę SyriuszStd?

H an n a Szczeciń sk a
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału
Informatyki i Zarządzania, kierunek: Informatyka
oraz Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budowa
Maszyn i Zarządzanie, kierunek: Logistyka.
W 2002 uzyskała uprawnienia dydaktyczne do
nauki przedmiotów zawodowych w szkołach
ponadgimnazjalnych.
Od
początku
pracy
zawodowej związana z powiatowym urzędem
pracy, gdzie pracuje jako specjalista ds.
informatyki. Przez 7 lat związana również ze
szkolnictwem,
gdzie
prowadziła
zajęcia
dydaktyczne
z
informatyki
w
liceum
ogólnokształcącym oraz zajęcia z logistyki dla
szkół policealnych. Dodatkowo zajmuje się
inżynierią oprogramowania w zakresie testów
oprogramowania, tworzenia dokumentacji oraz
również z zamiłowania prowadzenie szkoleń.
Od wielu lat stara się unowocześnić urząd w którym pracuje, wprowadza wiele
udogodnień, była pomysłodawcą wdrożenia SEPI w Krotoszynie, czyli
elektronicznej wymiany danych między wieloma instytucjami. Jest zwolenniczką
innowacyjnych rozwiązań w administracji, najchętniej wyeliminowała by
papierowy obieg dokumentów.
Prywatnie: mężatka, interesuje się lotnictwem, uwielbia czytać kryminały
i thrillery oraz jak każda kobieta mam słabość do butów i torebek.
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R O Z D Z IA Ł IX

E W O L U C JA P O T R Z E B U Ż Y T K O W N IK Ó W SY S T E M Ó W IT
W O B S Z A R Z E P U B L IC Z N Y C H SŁ U Ż B Z A T R U D N IE N IA
Andrzej PŁACHTA, Katarzyna PALKA, Łukasz MICHALAK
Wstęp
Analizując zmiany, jakie zaszły w sposobie wykorzystania rozwiązań IT
w Publicznych Służbach Zatrudnienia, możemy wyróżnić parę etapów, które
w dużej mierze wyglądały podobnie dla wszystkich jednostek administracji
publicznej. Były one kształtowane głównie przez uwarunkowania prawne oraz
możliwości technologiczne dostępne w danym okresie. Przykładem takich
uwarunkowań technologicznych mogą być środowiska produkcji oprogramowania,
stosowane przez dostawców, obowiązujące trendy architektury systemów
informatycznych czy dostępna infrastruktura sprzętowo-sieciowa. Poniżej
przedstawiono opis głównych etapów z ich krótką charakterystyką. Następnie
w kolejnych rozdziałach opracowania zostały opisane potrzeby obserwowane
u użytkowników systemów IT w PSZ. Dla każdej z nich została zamieszczona
subiektywna ocena (dokonana przez autorów opracowania) poziomu spełnienia
potrzeby poprzez rozwiązania oferowane w danym okresie czasu.
Etap I - Raczkująca informatyzacja, przed SI
PULS [1990- 19961
Okres ten charakteryzuje się dużą liczbą
stosowanych rozwiązań i ich dostawców oraz
dużym stopniem ich zróżnicowania, i tak
funkcjonowało
12
różnych
systemów
dziedzinowych, 5 różnych systemów kadrowopłacowych, 10 różnych systemów finansowo-księgowych oraz 34 systemy
wspomagające.
Poniżej przedstawiono główne cechy jakimi charakteryzował się Etap I:
• Jednostkowe procesy wewnętrzne zinformatyzowane;
• Większość procesów obsługiwanych tradycyjnie;
• Podstawowym nośnikiem informacji jest papier;
• Komputery dostępne dla wybranych pracowników.
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Etap II - Standaryzacja procesów
wewnętrznych, wdrożenie SI PULS [19962000 ]

Okres charakteryzuje się dużym wzrostem
poziomu standaryzacji z uwagi na wdrożenie
w ponad 90% jednego systemu informatycznego SI PULS. Dzięki temu
wiele procesów
obsługiwanych
dotąd
według
różnych
algorytmów
szczegółowych
zostało
ujednoliconych. Ponadto znacznie zwiększyła się liczba procesów wspomaganych
przez system informatyczny oraz ilość danych przechowywanych w systemie
informatycznym.
Poniżej przedstawiono główne cechy jakim i charakteryzował się Etap II:
• Większość procesów wewnętrznych zinformatyzowanych;
• Podstawowym nośnikiem informacji staje się plik danych (baza danych,
arkusz kalkulacyjny, dokument) jednak równolegle stosowane są dokumenty
papierowe;
• Brak informatyzacji procesów zewnętrznych;
• Komputer dostępny dla większości pracowników urzędu.
Etap III - Otwarcie na komunikację
zewnętrzną, przygotowanie projektu Syriusz
[2000-2005]

Okres ten charakteryzuje się otwarciem urzędów
na komunikację ze światem zewnętrznym.
Pojawiają się pierwsze rozwiązania typu eUrząd,
jednak nie zyskują one zbyt wielkiego grona
użytkowników. Dzieje się tak
z wielu
powodów,
do
najważniejszych
należy
niewątpliwie zaliczyć brak przygotowania potencjalnych odbiorców (osoby
bezrobotne) oraz niewielka liczba stanowisk samodzielnej obsługi (infomatów),
z pom ocą których rozwiązania mogły być użytkowane. W tym okresie zostają
przygotowane wymagania do budowy systemów informatycznych w ramach
programu Syriusz. Oprócz wymagań funkcjonalnych zawierają- one szczegółowe
wytyczne co do zasad stosowania standardów technologicznych budowanych
rozwiązań. Wytyczne te wskazują na tzw. otwarte standardy oraz rozwiązania typu
Open-Source, co jest zgodne z obowiązującymi wówczas trendami. Powstają
również pierwsze aplikacje o architekturze wielowarstwowej z tzw. cienkim
klientem.
Poniżej przedstawiono główne cechy jakim i charakteryzował się Etap III:
• Powszechne wykorzystanie Internetu;
• Upowszechnienie witryn, BIP’ów, portali, poczty elektronicznej;
• Jednostkowe formularze elektroniczne;
• Pierwsze próby informatyzacji procesów zewnętrznych;
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•
•

Niejednorodność i niekompatybilność rozwiązań;
Komputer dostępny dla każdego pracownika staje się normą.

Etap IV - Profesjonalizacja komunikacji zewnętrznej, budowa i wdrożenie
Syriuszs,d [2005-]
W tym okresie większość pracowników PSZ oraz
innych jednostek
administracji
publicznej
powszechnie
wykorzystuje
już
pocztę
elektroniczną, jednostkowo wykorzystywane są
pierwsze usługi elektroniczne (np. Samorządowa
Elektroniczna
Platforma
Informacyjna).
Nadchodzi czas na chwilę refleksji co do
jednorodności,
spójności
i bezpieczeństwa
stosowanych rozwiązań. Powstaje system SyriuszSld w technologii 3-warstwowej,
który z początkiem 2009r zostaje wdrożony pilotażowo w 16 Powiatowych
Urzędach Pracy a w następnie w około 230 dalszych urzędach. Na poziomie
centralnym funkcjonuje już Aplikacja Centralna, dzięki której jest możliwe
zbudowanie pełnego obrazu zakresu pomocy świadczonej beneficjentom PSZ.
Drugą aplikacją funkcjonującą na poziomie centralnym jest hurtownia danych
KSMRP, zasilana w sposób cykliczny z systemów lokalnych SI PULS a po
zakończeniu masowych wdrożeń z początkiem 201 lr. z Syriuszs,d.
Poniżej przedstawiono główne cechy jakimi charakteryzował się Etap IV:
• Internet podstawą komunikacji;
• Regulacje prawne wymuszające upowszechnianie: podpisu, formularzy
elektronicznych;
• Profesjonalizacja usług elektronicznych (podpis , ESP, budowa standardów
wymiany informacji pomiędzy urzędami);
• Pierwsze inicjatywy standaryzacji usług: SEKAP, ePUAP, 7d/24h, SEPI.
9.1. Standaryzacja
Poziom spełnienia potrzeby
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Przed projektem ALSO (etap I) w urzędach pracy funkcjonowało wiele
systemów dziedzinowych oraz wspomagających. Wiązało się z tym występowanie
wielu rozwiązań, różnych zakresów danych, wielu technologii oraz wielu
dostawców. Brakowało jednolitych standardów pracy i funkcjonowania systemów.
Pojawienie się SI PULS (etap II) wniosło nową jakość w porównaniu do
poprzednio używanych systemów - spowodowało uporządkowanie palety
produktowej, standaryzację modelu danych oraz algorytmów. W drożenie SI PULS
przyczyniło się do zdefiniowania jednolitej struktury organizacyjnej oraz
optymalizacji procesów obsługi klientów, poprawy skuteczności i efektywności
zarządzania systemem urzędów pracy.
Z biegiem czasu zaczęła pojawiać się potrzeba dalszego ustandaryzowania
procesów realizowanych w urzędach pracy, zmiany technologii systemów.
Zmieniały się same Publiczne Służby Zatrudnienia. Od 2004 roku, w którym
nastąpiło wejście Polski do Unii Europejskiej a także opublikowanie ustawy
0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zaczęło następować
przewartościowanie udzielanych form pomocy w urzędach. Do tej pory nacisk był
położony na formy pasywne (wypłata zasiłków) - ich stosunek do udzielanych
aktywnych form pomocy wynosił ok. 70% do 30%. Stosunek ten zaczął się
odwracać, zaczęły przeważać aktywne formy - urzędy bardziej starają się
aktywizować osoby, aktywnie wspierać w znalezieniu miejsca pracy na rynku.
Pomocne w tym stają się coraz szerzej dostępne środki z UE.
W odpowiedzi na te potrzeby zaprojektowano System Informatyczny
„SYRIUSZ” (etap IV), który miał objąć swoim zasięgiem zarówno system
publicznych służb zatrudnienia, jak i system zabezpieczenia społecznego integrując
je w jednolity system. Głównym zadaniem systemu miało być stworzenie
warunków do sprawnej obsługi obywateli, którzy poszukują pracy lub znaleźli się
w sytuacji wymagającej pomocy społecznej. Dane wprowadzane do systemu miały
służyć jako materiał do analiz wykonywanych przez ministerstwo. W wyniku prac
zleconych przez Ministerstwo wykonano analizę procesów realizowanych
w urzędzie. Powstały Wymagania na system PSZ. Zbudowano procesowy model
dla Publicznych Służb Zatrudnienia - podzielono system na komponenty
funkcjonalne, opisano procesy funkcjonujące w urzędzie. Określono wymagania na
architekturę systemu oraz na technologię wytwarzania systemu - postawiono
nacisk na oparcie się na produktach typu Open-Source. Założono wymienność baz
danych, przenaszalność, zastosowanie architektury trójwarstwowej, dostęp do
aplikacji przez Internet. System SyriuszStd został zrealizowany zgodnie z tymi
wymaganiami.
W 2007 roku zostały opublikowane Rozporządzenia Ministra Pracy
1 Polityki Społecznej ustalające standardy usług rynku pracy realizowanych przez
publiczne służby zatrudnienia. System Syriuszstd daje wsparcie użytkownikom
PUP w realizacji usług rynku pracy zgodnie z tymi standardami. Na przyszłość
można sobie wyobrazić opis standardów odwołujący się bezpośrednio do
systemów informatycznych, do ich konkretnych funkcjonalności.
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Podsumowując
Standaryzacja była i jest istotną potrzebą użytkowników systemów IT
w PSZ. Od poziomu „Bardzo niski” w Etapie I ewoluowała do poziomu „Wysoki”
w Etapie IV. Przed budowanymi, kolejnymi rozwiązaniami były stawiane coraz
nowe, wyższe kryteria w zakresie stosowania standardów. Obecnie bardzo
przydatny mógłby okazać się opis procesów wykonywanych w Powiatowych
Urzędach Pracy - jednak opis ten powinien wykorzystywać jeden z uznanych
standardów takich jak np. BPMN. Opis ten mógłby być podstawą do optymalizacji
stosowanych obecnie rozwiązań informatycznych oraz pozwoliłby na określenie
kierunku ich przyszłego rozwoju.
9.2. Ergonomia rozwiązań
Poziom spełnienia potrzeby
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Pierwszymi powstającymi aplikacjami były moduły ze znakowym
interfejsem (Etap I). Aplikacje, które powstawały służyły głównie do
wprowadzania danych. Ergonomia interfejsu użytkownika sprowadzała się do
odpowiedniego jego zaprojektowania tak, aby dane można było szybko wpisywać.
W raz z pojawieniem się graficznych systemów operacyjnych, możliwości
interfejsów (Etap II i późniejsze) stały się dużo bogatsze, a za tym podążyły
większe wymagania użytkowników. System Puls działał w trybie graficznym. Jego
projekt został przystosowany do określonej rozdzielczości, która wtedy była
standardowa (800 x 600). Wraz z rozwojem kart graficznych w komputerach
osobistych okazało się, że interfejs użytkownika przestaje być czytelny. Dlatego
w aplikacji SyriuszStd (Etap IV) założono rozdzielczość domyślną (1024x768), ale
z możliwością jej dostosowania do potrzeb użytkownika przez skalowanie
komponentów interfejsu. Wykorzystano również więcej możliwości trybu
graficznego - zastosowanie zakładek pozwoliło na bardziej ergonomiczny dostęp
do danych, bez konieczności otwierania i zamykania kolejnych okien. W Syriuszs‘d
zastosowano również procesowe podejście do organizacji interfejsu użytkownika zdefiniowano procesy mające formę wizardów, które prowadzą użytkownika przez
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kolejne zakładki okna, w celu wykonania określonej funkcji np. rejestracji klienta
RP.
Początkowo systemy działały lokalnie w urzędach (Etap I i II). Filie
jednostek posiadały własne instalacje systemów informatycznych. Potem pojawiła
się możliwość pracy zdalnej oraz potrzeba wyjścia do beneficjenta (Etap III
i późniejsze). Pracownicy urzędów i beneficjenci coraz częściej pracują w kilku
miejscach. Potrzebna jest zatem architektura systemu z mobilnymi kanałami
dostępu do usług. System Syriuszstd dokonuje tego poprzez scalenie baz danych
poszczególnych jednostek zamiejscowych w jedną bazę danych oraz umożliwienie
zdalnego uruchamiania aplikacji z jednostki głównej poprzez sieć WAN.
W efekcie daje to również możliwość uruchomienia aplikacji z dowolnego miejsca
(pod warunkiem, że mamy z nim połączenie np VPN).
Podsumowując
Ergonomia to potrzeba, która pierwotnie (Etap I i II) była postrzegana głównie
jako wygoda użytkowania systemu informatycznego - a więc na pierwszy plan
wychodziły zastosowane elementy interfejsu (skróty klawiszowe, liczba „kliknięć”
myszy czy naciśnięć klawiatury, liczba ekranów przez które trzeba przejść, etc.).
Obecnie wydaje się, że ergonomia jest postrzegana również nieco szerzej - na ile
system może być wykorzystywany zdalnie? Na ile istnieje możliwość pracy na
tych samych danych w różnych lokalizacjach? Czy i w jaki sposób systemy
wymieniają z sobą dane? Ogólna ocena ergonomii systemów IT jest na poziomie
„Wysoki”, do osiągnięcia poziomu „ Bardzo wysoki” niezbędne są elementy,
o których mowa wyżej, związane bardziej z architekturą rozwiązań niż
możliwościami interfejsu.
9.3. Kompletność funkcjonalna
Poziom spełnienia potrzeby
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Przed SI PULS (etap I) w obszarze rynku pracy było stosowanych wiele
systemów informatycznych, trzeba było współpracować z wieloma dostawcami,
istniały różne technologie, rejestrowane były różne zakresy danych. Brakowało
współpracy systemów z MPiPS, ujednolicenia słowników i algorytmów. Bardzo
trudne było planowanie rozwoju rozwiązań, wprowadzanie zmian prawnych do
systemów.
W raz z wdrożeniem SI PULS (etap II) pojawiły się mechanizmy
elastycznego raportowania oraz mechanizm definiowania i rozsyłania słowników
centralnych. Ustandaryzowano model danych oraz algorytmy. Osiągnięto 95%
wykorzystania systemu przez urzędy pracy w Polsce. Tak szerokie wdrożenie
systemu wpłynęło na wzrost kultury informatycznej, polepszenie stanu
komputeryzacji urzędów. Wdrożenie SI PULS przyczyniło się do optymalizacji
procesów obsługi klientów, poprawy skuteczności i efektywności zarządzania
systemem urzędów pracy.
Pozostały problemy z brakiem mechanizmów efektywnej wymiany
danych, brakiem poziomu centralnego, umożliwiającego wykrywanie nadużyć czy
wymianę informacji między urzędami. Osiągnięto również niewielki postęp
w efektywnym zarządzaniu finansami.
Po zakończeniu realizacji wdrożenia SI PULS (etap III) pojawiły się
potrzeby związane z zapewnieniem wsparcia przez system informatyczny
procesów realizowanych na szczeblu wojewódzkim, czyli wsparcia inspektorów
kontroli, zatrudniania cudzoziemców w Polsce, zatrudniania Polaków za granicą.
W wyniku tych potrzeb powstały aplikacje przeglądarkowe (KLZ, ZC i ZP - tzw.
PULS 2.0) o architekturze centralnej (warstwa danych i aplikacji są utrzymywane
w lokalizacji centralnej). Kolejne potrzeby związane były z utworzeniem
centralnego Rejestru Instytucji Szkoleniowych - powstała aplikacja RIS,
zrealizowana w tej samej technologii. Kolejną potrzebą było dostarczenie
informacji o zawodach deficytowych i nadwyżkowych na danym obszarze została wykonana aplikacja MZ (Monitoring Zawodów), również o architekturze
centralnej,
wykorzystywana
na
poziomie powiatowym,
wojewódzkim
i centralnym.
Z czasem problemem SI PULS stały się przestarzałe narzędzia
informatyczne - przystosowane do pisania aplikacji w architekturze klient - serwer
z tzw. „grubym klientem” metodami strukturalnymi, a ciągły rozwój aplikacji
(zwiększanie funkcjonalności) powodował stały wzrost jej objętości, a co za tym
idzie zwiększenie zapotrzebowania na zasoby typu pamięć czy czas procesora.
„POMOST i PULS pomyślane były bardziej jako systemy pasywne
(dostarczały sprawozdań i ewidencjonowały zdarzenia) aniżeli aktywne - aktywnie
wspierające politykę państwa w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy (kontakt
z pracodawcami, kształcenie ustawiczne,...)”[l]. System SyriuszSld zmienia to
podejście. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, podstawowymi usługami rynku pracy są: pośrednictwo pracy, usługi
EURES, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym
poszukiwaniu pracy, organizacja szkoleń. SyriuszStd daje skuteczne wsparcie
obsługi dla wszystkich w/w usług, można powiedzieć, że system jest zorientowany
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na obsługę procesów realizowanych w PUP. Realizacja usług w systemie odbywa
się zgodnie ze standardami rynku pracy. System zapewnia skuteczne planowanie
pracy z uwzględnieniem indywidualnego kalendarza pracownika, co skutkuje
efektywnym wykorzystaniem czasu pracowników odpowiedzialnych za realizację
projektów. Wykrywa sytuacje braku obsługi klienta rynku pracy. W Syriusz ld
nastąpiła rozbudowa obsługi usług doradczych, pomocy w aktywnym
poszukiwaniu pracy, usługi EURES.
SyriuszSld wprowadził mechanizmy efektywnego zarządzania finansami
urzędu - komponent Monitoring Finansowy. Obecnie urzędy, oprócz podstawowej
działalności, na którą otrzymują środki z Funduszu Pracy, realizują wiele
programów/projektów unijnych, dlatego bardzo istotne jest skuteczne zarządzanie
finansami i monitoring projektu, co system SyriuszSld zapewnia. Komponent
Monitoring Finansowy wprowadził również prostsze zarządzanie dużą liczbą
beneficjentów w projekcie, efektywną realizację kilku projektów równocześnie,
możliwość finansowania projektu z wielu źródeł. Zmniejszyła się również liczba
błędów w sprawozdaniach (wyeliminowanie błędów dot. beneficjentów).
SyriuszStd zapewnia również lepszą integrację z innymi systemami (AC,
KSMRP, CBOP, SEPI). Wymiana danych odbywa się z wykorzystaniem standardu
XML. W jednostkowych wdrożeniach została również zrealizowana integracja
z systemami typu CRM (osoba rejestruje swoje dane w infokiosku, potem te dane
są przesyłane do systemu), integracja z czytnikami dowodów osobistych
(rejestracja
podstawowych
danych,
wyszukiwanie
osoby),
integracja
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń (wyświetlanie danych z systemu o ofertach
pracy, szkoleniach, najbardziej poszukiwane zawody, uprawnienia i języki obce).
Aktualnie pozostaje niespełniona potrzeba integracji dwóch obszarów:
rynku pracy i zabezpieczenia społecznego. W założeniu Syriuszs,d miał integrować
te obszary, jednak ostatecznie MPiPS nie zdecydowało się na realizację tego
wymagania. Lokalnym rozwiązaniem integracji tych obszarów jest SEPI Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna. Prezentuje dane o osobach
pochodzące z urzędu pracy (źródłem jest SI PULS lub SyriuszSld), z urzędu miasta
(ewidencja ludności, USC, ewidencja działalności gospodarczej) oraz z ośrodków
pomocy społecznej (pomoc społeczna, świadczenia rodzinne).
Podsumowując
Kompletność rozwiązań rosła miarowo od poziomu „Bardzo niski” do
poziomu „W ysoki”. Kolejno wdrażane rozwiązania obsługiwały kolejne obszary
funkcjonalne (tzw. back-office, projekty unijne, monitoring finansowy, obsługa
instytucji szkoleniowych, obsługa beneficjentów na poziomie ogólnopolskim, etc.).
Aktualnie największą liczbę procesów nie objętych wsparciem systemów IT można
zaobserwować w Wojewódzkich Urzędach Pracy (WUP). Przejście na poziom
„Bardzo wysoki” realizacji potrzeby kompletności rozwiązań w dużej mierze jest
uwarunkowane zapewnieniem obsługi procesów na poziomie wojewódzkim oraz
procesów realizowanych przez wiele podmiotów.
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9.4. Elastyczność rozwiązania
Poziom spełnienia potrzeby

W e współcześnie dostępnych rozwiązaniach, w których wymagana jest
duża otwartość na integrację - systemy muszą się cechować dużą elastycznością
już na poziomie jego projektowania. Pierwotnie powstające aplikacje realizowały
zamknięty kawałek funkcjonalności i nie musiały być bardzo elastyczne (Etap I).
System Puls (w Etapie II) był już tworzony z pewnymi założeniami
odnoście elastyczności, aplikacja mogła pracować w jednostkach różnego typu i na
różnych poziomach. Była już budowa modułowa z wydzielona warstwą
biblioteczną. Została zastosowana architektura klient-serwer. W Etapie III
dodatkowo architektura została rozszerzona o kolejną warstwę.
Elastyczność rozwiązania została priorytetowo potraktowana w projekcie
systemu Syriuszstd, który ma budowę komponentową w technologii
wielowarstwowej opartej na platformie J2EE, z zastosowaniem rozwiązań typu
Open-Source,
na
bazie
jednolitego
środowiska
programistycznego
wykorzystującego język Java. Dzięki temu, użytkownik systemu 8yriuszSld jest
niezależny od konkretnego dostawcy platformy sprzętowej i systemu
operacyjnego. Dotyczy to zarówno warstwy klienta jak i serwera aplikacyjnego.
System SyriuszSld jest fizycznie podzielony na trzy warstwy: klienta,
serwera aplikacyjnego oraz bazy danych. W arstwa klienta zapewnia
użytkownikom dostęp do systemu poprzez aplikację z bogatym interfejsem
użytkownika. W arstwę środkową stanowi serwer aplikacyjny JBoss zgodny ze
specyfikacją J2EE. Serwer aplikacyjny zapewnia skalowalne, wielowątkowe
i transakcyjne przetwarzanie żądań przychodzących ze strony klienta oraz
implementuje funkcje biznesowe realizowane przez system SyriuszSld. Warstwa
bazy danych odpowiada za udostępnianie i przechowywanie danych
przetwarzanych w systemie SyriuszStd. W tej warstwie zastosowano serwer
bazodanowy zgodny ze standardami SQL i JDBC. Każda z warstw systemu może
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być fizycznie zainstalowana na osobnym komputerze, ale również możliwe jest
skonfigurowanie dwóch lub trzech warstw tylko na jednym.
Podsumowując
Elastyczność to potrzeba postrzegana przez użytkowników głównie jako
możliwość dostosowywania systemów IT do zmieniających się przepisów oceniając j ą z tego punktu widzenia - jest ona wysoka. Podobnie z oceną
elastyczności z technicznego punktu widzenia - zastosowanie komponentowej
struktury systemów, korzystanie z rozwiązań Open-source, możliwość
zastosowania różnych systemów operacyjnych - te cechy pozwalają ocenić
elastyczność wysoko. Ocenę obniża możliwość „nadążania” systemów za
potencjalnymi zmianami systemowymi w działaniu Publicznych Służb
Zatrudnienia. Z tego punktu widzenia posiadanie systemu o architekturze
centralnej jest rozwiązaniem znacznie bardziej elastycznym.
9.5. Otwarcie na zewnątrz, integracja

Poszczególne etapy realizują coraz większą potrzebę integracji funkcji.
W początkowym okresie (Etap I) systemy realizowały mały wycinek funkcjonalny
i nie było silnej potrzeby ich łączenia z innymi.
Dostępność technologii i środków technicznych (w późniejszych etapach)
umożliwiała realizację potrzeby otwartości systemów informatycznych PSZ, która
rosła wraz ze zwiększaniem się ich liczby oraz rozpowszechnieniem się dostępu do
sieci Internet przez beneficjentów.
Jedną z form otwartości jest otwartość na eUsługi (Etap III), świadczone
drogą elektroniczną dla beneficjentów. Pojawiła się Krajowa Baza Ofert Pracy,
która ewoluowała w system e-Puls Pośrednictwo Pracy, który docelowo został
wymieniony na Centralną Bazę Ofert Pracy. Do systemów tych została również
dołączona integracja z systemem EURES (europejska baza ofert pracy). Powstała
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Aplikacja Centralna, która gromadzi dane o beneficjentach z terenu całej Polski
w formacie centralnej bazy.
Został stworzony system elektronicznego urzędu umożliwiający
załatwianie spraw urzędowych między innymi poprzez składanie elektronicznych
formularzy. Tym kanałem można aktualnie dokonać rejestracji jako osoby
bezrobotnej bądź też poszukującej pracy, zarejestrować ofertę pracy, stażu, złożyć
wniosek o zasiłek rodzinny, stypendium i inne. W momencie, gdy weszło w życie
rozporządzenie w sprawie dostarczania dokumentów elektronicznych do urzędów
administracji
publicznej,
rozwiązanie
eUrzędu
zostało
uzupełnione
o funkcjonalność elektronicznej skrzynki podawczej. Zgodnie z prawem urzędy
zaczęły w formie elektronicznej publikować biuletyny informacji publicznej
pobierające dane automatycznie z systemów informatycznych. System
elektronicznego urzędu jest zintegrowany z systemem obiegu dokumentów
stosowanym w urzędzie.
eUsługi są powszechnie wykorzystywane przez przedsiębiorców
w komunikacji z administracja publiczną. Niestety ich rozpowszechnienie wśród
beneficjentów z obszarów PSZ i ZS ciągle nie jest duże. Jest to spowodowane
w dużej mierze ustawowymi wymaganiami, co do potwierdzania tożsamości.
Wymagany jest bezpieczny podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem,
który jest zbyt kosztowny dla większości osób. Dla zwiększenia powszechności
rozwiązań typu eUsługi niewątpliwie przyczyni się możliwość wykorzystania tzw.
profilu zaufanego dostępnego w ramach systemu ePUAP - z korzystaniem
z profilu nie wiążą się wysokie koszty ponoszone przez obywateli.
Potrzebę integracji systemów poszczególnych jednostek w kwestii
wymiany danych zaspokaja Samorządowa Elektroniczna Platforma Integracyjna,
która umożliwia elektroniczną wymianę zaświadczeń pomiędzy jednostkami
samorządowymi, urzędami pracy, ośrodkami pomocy społecznej. Dzięki
zastosowaniu SEPI można zaoszczędzić nakłady czasowe i finansowe na
papierowy obieg wymaganych dokumentów w formie zaświadczeń. Jednak
niewielka skala zastosowania tego rozwiązania (około 40 urzędów pracy)
powoduje, że w dalszym ciągu sporo jest do zrobienia w kwestii integracji danych
z różnych obszarów działania.
Integracja systemów informatycznych umożliwiła inną obsługę w filiach
urzędów. Na początku (system Puls) w filiach były odrębnie działające systemy
a w przypadku systemu SyriuszStd (Etap IV) nastąpiło scalenie baz danych w jedną
oraz pilotażowe wdrożenie zdalnego wykorzystywania aplikacji (poprzez sieć
Internet, około 40 Powiatowych Urzędów Pracy wraz z filiami).
Podsumowując
Otwarcie systemów działających w obszarze PSZ oraz potrzeba ich
integracji z innymi systemami rosną stopniowo w poszczególnych etapach
informatyzacji od poziomu "Bardzo niski" w Etapie I, kiedy nie było jeszcze wielu
systemów, do poziomu "Wysoki" w etapie IV, kiedy liczba systemów i aplikacji,
pomiędzy którymi można wymieniać dane lub współdzielić funkcje znacznie się
zwiększyła. Należy jednak pamiętać, że integrowanie systemów bez zastosowania
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odpowiedniej platformy integracyjnej (magistrala danych czy też broker usług) jest
mało elastyczne i koszt ich utrzymania jest duży.
9.6. Dbałość o bezpieczeństwo
Poziom spełnienia potrzeby

W czasie, gdy systemy działały tylko w trybie lokalnym (Etap I)
bezpieczeństwo dało się stosunkowo łatwo zapewnić. Systemy lokalne są
naturalnie chronione przed zagrożeniami zewnętrznymi, bo nie ma wymiany
danych. Zabezpieczanie tych systemów sprowadza się do fizycznej dbałości
0 bezpieczeństwo sprzętu komputerowego i kontroli dostępu do niego.
W 1997 roku (Etap II) została wprowadzona Ustawa o Ochronie Danych
osobowych. Ustawa ta nałożyła na podmioty administrujące danymi osobowymi
dodatkowe obowiązki w zakresie zabezpieczenia danych. Systemy informatyczne
przechowujące dane osobowe musiały dostosować się do wymagań tej ustawy
poprzez ścisłą kontrolę i śledzenie dostępu do danych.
Rozwój integracji systemów informatycznych oraz ich otwartość na
systemy zewnętrzne (Etap III) wymaga innego podejścia do bezpieczeństwa.
W momencie, gdy aplikacja udostępnia funkcjonalność do innych lokalizacji
poprzez sieć publiczną, konieczne jest zadbanie o bezpieczeństwo już w warstwie
oprogramowania i to na etapie jego projektowania - stąd spadek poziomu
bezpieczeństwa w Etapie III gdzie nastąpiło otwarcie aktualnie
wykorzystywanych systemów na komunikację zewnętrzną - natomiast stosowane
zabezpieczenia były niejednorodne i niekompletne.
Bezpieczeństwo systemu SyriuszStd (Etap IV), już na poziomie
architektonicznym, zapewnia ciągły dostęp do aplikacji przez bezpieczny
1 szyfrowany kanał https. Użytkownicy korzystający z aplikacji są jednoznacznie
identyfikowani (za pomocą identyfikatora i hasła, lub też za pom ocą bardziej
zaawansowanych środków w postaci kart inteligentnych czy też biometrii). Dobrze
zbudowany system uprawnień umożliwia administratorowi dokładne przydzielanie
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uprawnień do poszczególnych funkcji systemu oraz danych a także umożliwia
śledzenie czynności wykonywanych przez użytkowników w systemie.
Aktualnie każdy system działający na rynku PSZ posiada własny system
uprawnień i uwierzytelniania użytkowników. Brakuje globalnego systemu
uprawnień, który będzie mógł być wykorzystywany przy budowie systemu
centralnego oraz będzie umożliwiał pojedyncze logowanie do poszczególnych
usług (Single sign-on).
Podsumowując
Dbałość o bezpieczeństwo jako potrzeba istnieje w obszarze PSZ od początku
istnienia systemów informatycznych. Z czasem (a jest to związane z coraz większą
integracją pomiędzy systemami) rośnie trudność zapewnienia takiego
bezpieczeństwa i nakłady, które trzeba ponieść, aby było ono na wymaganym
poziomie. Otwieranie się systemów na zewnątrz spowodowało dodatkowe
niebezpieczeństwo
nieuprawnionego
dostępu
do
danych.
Zapewnienie
bezpieczeństwa wspomagają rozwiązania typu: bezpieczny i szyfrowany kanał
https, jednolity system uprawnień, dostęp do serwera aplikacji przez VPN (dla
trybu zdalnego dostępu, pilotażowo zapewnionego dla 40 Powiatowych Urzędów
Pracy). Docelowo, rozwiązaniem optymalnym dla zapewnienia bardzo wysokiego
poziomu bezpieczeństwa wykorzystywanych, otwartych systemów w ramach PSZ
- powinno być utworzenie wydzielonej i odpowiednio zabezpieczonej sieci WAN.
9.7. Zastosowanie nowych trendów technologicznych
Poziom spełnienia potrzeby

Na początku wprowadzania informatyzacji do obszaru PSZ (Etap I), każdy
system realizujący określone funkcje był dobry i nie musiał być technologicznie
zaawansowany. W momencie projektowania i wdrażania systemu Puls (Etap II)
zastosowano technologię klient serwer. Konieczność otwartości systemów na
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zewnątrz i do Internetu (Etap III) niejako z założenia wymusiło zastosowanie
nowszych technologii.
Spadające koszty sieci teleinformatycznych i mocy obliczeniowych
w centrach przetwarzania danych (Etap 4) umożliwiają świadczenie usług
w szerszym niż do tej pory zakresie. M ożliwy jest zdalny dostęp do
funkcjonalności aplikacyjnej i zlecenie utrzymania zarówno aplikacji, środowiska
sprzętowego i systemu operacyjnego przez podmiot zewnętrzny. Żywa staje się
idea cloud computingu (przetwarzania w chmurze). Użytkownik końcowy
poszczególnych funkcji nie wie gdzie jest ona wykonywana, bo taka wiedza nie
jest mu do niczego potrzebna. Dla niego ważne jest by wyniki wykonywanych
operacji były prawidłowe i pojawiły się na czas. Możliwe jest zatem przeniesienie
zasobów sprzętowych na zewnątrz urzędów do centrów przetwarzania danych oraz
zdalny dostęp do poszczególnych funkcji aplikacyjnych.
W takim modelu działa aplikacja Syriuszsul pilotażowo w 40 Powiatowych
Urzędach Pracy, a liczba aktywnych użytkowników przekracza obecnie 3 tysiące
użytkowników. Dwie jednostki połączone są przez łącza dedykowane a pozostałe
przez bezpieczne sprzętowe kanały VPNowe zestawione w publicznej sieci
Internet.
Świadczenie usługi w tej formie niesie za sobą wiele korzyści dla
jednostek z niej korzystających. Korzyści dla urzędów obejmują pozbycie się
szeregu czynności związanych z utrzymaniem aplikacji (aktualizacja wersji,
wgrywanie słowników, tworzenie kopii zapasowych). Zwalnia także urzędy
z konieczności zakupu sprzętu i administrowania nim oraz pozwala w skali
globalnej w bardziej optymalny sposób dokonywać integracji z systemami
zewnętrznymi poprzez zmniejszenie liczby koniecznych połączeń. Dużą zaletą jest
też szybsze reagowanie na zgłoszone problemy przez dostawcę usługi, bo
łatwiejsza jest przez niego do wykonania diagnoza.
Tryb zdalnego dostępu jest także korzystny dla dostawcy oprogramowania
właśnie z powodu „bliskości” działającej produkcyjnie aplikacji. Diagnoza
zaistniałych błędów jest prostsza i znacznie szybciej można je naprawić. Możliwe
jest też śledzenie działania aplikacji i reagowanie na problemy zanim usuwanie ich
skutków będzie kłopotliwe - prewencja.
Krytyczną kwestią dla bezawaryjnego działania usługi jest jakość łączy
dostępowych do centrum przetwarzania danych. Tutaj było najwięcej problemów
w trakcie wdrożenia. Okazało się, że lepiej sprawują się dobrej jakości łącza
dedykowane. Awaryjność łącz VPN-owych osadzonych w Internecie jest znacznie
większa i bardzo ciężko jest w tym zakresie zagwarantować doskonałą jakość
usług.
Aktualnie architektura systemów działających w PSZ jest w dużej mierze
skoncentrowana na silnej warstwie lokalnej, w której działają aplikacje obsługujące
dziedziny pracy poszczególnych urzędów (np. Syriuszsid, obieg dokumentów
eDok). Oprócz tego istnieją systemy centralne (np. Aplikacja Centralna, Centralna
Baza Ofert Pracy) oraz systemy hurtowni danych działające na poziomie
centralnym (np. KSMRP). Poszczególne dane są przesyłane z poszczególnych
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jednostek za pom ocą Podsystemu Wymiany Danych. Oprócz tego istnieją systemy
„spinające” dane z kilku jednostek na poziomie lokalnym (np. SEPI).
Podstawową
wadą
architektury
lokalnej
jest
konieczność
synchronizowania danych na poziomie centralnym. Dane do aplikacji centralnych
są przesyłane z aplikacji lokalnych wg określonego harmonogramu. Z poziomu
centralnego niemożliwe jest wymuszenie dobrej jakości transferu, który będzie
dostarczony na czas. Przesyłane muszą być cyklicznie duże ilości danych a same
dane są przechowywane w kilku miejscach bez wiodącego rejestru referencyjnego.
Architektura lokalna z warstwą centralną sprawdza się w przypadkach,
kiedy nie ma potrzeby wielu integracji z systemami zewnętrznymi z innych
lokalizacji oraz nie ma konieczności przesyłania dużej ilości danych. Aktualnie
użytkownicy coraz częściej zgłaszają takie postulaty. W takim przypadku warto
rozważyć budowę systemu centralnego bądź zastosować w warstwie transportowej
zaawansowane rozwiązania szynowe ESB (Enterprise Serwis Bus).
Głównymi zaletami rozwiązania o architekturze centralnej jest dostępność
funkcji biznesowych oraz danych w jednym miejscu. Mogą z nich korzystać
użytkownicy niezależnie od lokalizacji. Otwiera to nowoczesne kanały dostępu do
usług dla beneficjentów oraz przedsiębiorców, którzy chcą załatwić swoje sprawy
w urzędzie. Będą mogli tego dokonać wypełniając formularz elektroniczny,
wysyłając wiadomość e-mail lub sms, korzystając z czatu internetowego bądź też
kontaktując się telefonicznie z infolinią niezależnie od swojego miejsca pobytu.
Budowa takiego systemu jest technicznie możliwa oraz ekonomiczna. Przy
obecnym rozwoju technologii można zbudować lub skorzystać z już istniejących
centrów przetwarzania danych, które mają wysoki poziom dostępności
i bezpieczeństwa. To, że aplikacje biznesowe mogą być uruchamiane ze zdalnej
lokalizacji pokazało wdrożenie Syriuszs,d w trybie zdalnym. Integracja z innymi
systemami w wariancie centralnym jest prostsza i mniej kosztowna, bo mniejsza
jest liczba wymaganych połączeń teleinformatycznych.
Możliwe jest ewolucyjne podejście do centralizacji poszczególnych funkcji
biznesowych aplikacji działających w obszarach PSZ i PS. Wybrane
funkcjonalności można przenosić etapami do warstwy centralnej pozostałe
zostawiając w gestii poszczególnych urzędów bądź też ośrodków. Kluczowym
elementem systemu centralnego powinien być broker usług i danych, przez które
będą się komunikowały poszczególne komponenty i systemy oraz aplikacje
klienckie. Budowa systemu centralnego umożliwi też stworzenie spójnego systemu
uprawnień dla użytkowników. Na bazie systemu centralnego można budować
nowe kanały dostępu do usług dla beneficjentów (np. typu Zielona Linia).
Podsumowując
Zastosowanie nowych trendów technologicznych do tworzenia nowych
systemów oraz modernizacji istniejących jest ściśle związane z innymi potrzebami
np. zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa, elastyczności, dostępności
i skalowalności systemów. W Etapie II w którym był tworzony system Puls,
została zastosowana architektura klient-serwer, która była odpowiednia na owe
czasy ze względu na elastyczność i możliwości przechowywania danych. Później,
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gdy okazało się, że zwiększyła się potrzeba dostępności systemów i ich otwarcie na
zewnątrz - zastosowanie architektury trój warstwowej oraz innej klasy zabezpieczeń
okazało się rozwiązaniem optymalnym. W Etapie IV doszły nowe potrzeby
związane z dostępem zdalnym do aplikacji a to wymogło zastosowanie
odpowiednich technologii sprzętowych i programowych (np. wirtualizacja).
Potrzeba centralizacji usług lub też większa skala integracji będzie wymagała
zastosowania dobrych brokerów usług i magistral komunikacyjnych.
9.8.Zastosowanie nowych trendów organizacji i zarządzania
Poziom spełnienia potrzeby

Nowe Zarządzanie Publiczne (ang. New Public Management)
“Rosnące oczekiwania interesariuszy w zakresie poprawy jakości
świadczonych usług przez organizacje publiczne, przy założeniu ograniczania
kosztów ich działania doprowadziły w latach 80 do powstania założeń nurtu
nowego zarządzania publicznego (New Public Management - NPM). Krajami,
które jako pierwsze zaczęły wdrażać zmiany oparte na zasadach nowego
paradygmatu zarządzania publicznego były m.in. Austria, Wielka Brytania, Stany
Zjednoczone, Nowa Zelandia.
.. NPM jest próbą implementacji rozwiązań w zakresie zarządzania,
wypracowanych przez organizacje sektora prywatnego, odnośnie do sposobu
świadczenia usług przez jednostki sektora publicznego.
.. S. Sozen i I. Shaw wskazują, że nurt nowego zarządzania publicznego
koncentruje się na trzech elementach, nazywanych od angielskich słów trzema
E, są to: gospodarka, wydajność i efektywność.
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..Podejmując próbę zbilansowania interesów organizacji sektora
prywatnego z dobrem konsumentów, zgodnie z ideą NPM menedżerowie
organizacji publicznych sięgają po różne metody i techniki zarządzania znane
z sektora prywatnego przy szerokim wykorzystaniu narzędzi informatycznych.” [3]
Znaczenie Nowego Zarządzania Publicznego podkreślał Michał Boni na
konferencji w Krynicy w 2008r. W omawianych kluczowych czynnikach rozwoju
na pierwszym miejscu umieścił infrastrukturę (w tym informatyczną) oraz
konieczność zmiany sposobu zarządzania państwem. Stwierdził, iż bez głębokich
zmian sfera publiczna może stać się jednym z głównych hamulców rozwoju
gospodarki opartej na wiedzy. Wskazał również na duże znaczenie NPM:
„Metody zarządzania zwane Nowymi Usługami Publicznymi (ang. New
Public Management), w których jest miejsce zarówno na usługi świadczone przez
administrację, jak i zlecane przezeń organizacjom prywatnym oraz pozarządowym.
Sprawne państwo kształtuje się w dialogu pomiędzy sektorami: publicznym,
prywatnym i pozarządowym - założywszy wspólne wartości, zwłaszcza, że
odbiorcą usług jest obywatel.
.. Priorytetem jest przekształcenie państwa opiekuńczego (ang. welfare
state - zasiłki, pomoc materialna) w tzw. państwo pracy (workfare state - raczej
wędka niż ryba). Nie tworzy się i nie zwiększa transferów pieniędzy, które "się
należą", tylko wskazuje drogę do ich zdobycia oraz pomaga wejść na tę drogę.
.. Takie działania obejmuje wspieranie przedsiębiorczości, co tworzy
miejsca pracy, zwiększenie dostępu do kapitału oraz know-how. Przykłady
pomocy: wsparcie na przeprowadzkę, częściowe pokrycie kosztów dojazdu, przy
zbyt niskich kwalifikacjach szkolenie. Narzędzia aktywnej polityki rynku pracy
łączy się z narzędziami pomocy społecznej oraz polityki zdrowotnej.”
Nowe Zarządzanie Publiczne to tylko jeden z przykładów
stosunkowo nowych trendów organizacji i zarządzania. Do innych możemy
niewątpliwie zaliczyć metodyki zarządzania projektami (takie jak Prince-2 czy
PMBok ) czy „Dzielenie usług” (ang. Shared Services) - w którym wydziela się
pewne funkcje administracyjne do samodzielnej jednostki organizacyjnej. M isją tej
jednostki jest sprawna oraz wydajna realizacja ww. funkcji administracyjnych.
Wymaga to przeorganizowania struktury oraz sposobu działania jednostek,
z których zostały wydzielone zadania.
Przykładem zastosowania idei „Shared Serwices” może być projekt
„Zielona Linia” realizowany obecnie przez CRZL. Projekt zakłada realizację
określonej usługi administracyjnej w skali całego kraju (w tym przypadku chodzi
0 zapewnienie wsparcia dla osób bezrobotnych drogą telefoniczną) - co wiąże się
z
koniecznością
zastosowania
określonych
narzędzi
informatycznych
1zapewnienia odpowiednich kompetencji dedykowanego zespołu.
Podsumowując
Zastosowanie opisanych wyżej nowych trendów wiąże się z jednej strony
z wprowadzaniem zmian w obszarze organizacji i zarządzania, z drugiej zaś strony
wiąże się z koniecznością zastosowania specjalizowanych rozwiązań
informatycznych. W ydaje się, że zarówno w jednym jak i drugim obszarze istnieje
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jeszcze spory potencjał do wykorzystania. Obecne systemy IT słabo wspierają np.
zarządzanie projektami czy umożliwiają współpracę administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi, jak zakłada NPM, a same jednostki administracji
publicznej stosują wyżej wymienione techniki w ograniczonym zakresie. Stąd
ocena zarówno samej potrzeby wsparcia nowych trendów organizacji i zarządzania
jak i poziom jej spełnienia został oceniony jako „Niski”.
Podsumowanie
Na przestrzeni ostatnich 20 lat potrzeby użytkowników systemów IT
w obszarze Publicznych Służb Zatrudnienia znacząco się zmieniały. Były one
odzwierciedleniem ewolucji potrzeb, jak ą przeszli użytkownicy wszystkich
jednostek Administracji Publicznej w Polsce. Początkowo potrzeby te ograniczały
się do wsparcia niektórych procesów merytorycznych - zwłaszcza tych, które
wymagały zastosowania stosunkowo złożonych algorytmów obliczeniowych,
takich jak np. przygotowanie listy zasiłków do wypłaty osobom bezrobotnym,
sporządzenie statystyk w różnych układach czasowych czy wydanie decyzji
administracyjnej związanej głównie z posiadanym prawem do świadczeń
finansowych. Typowa organizacja pracy polegała na współpracy działów
merytorycznych z działem IT - na których spoczywał główny ciężar
przygotowania dokumentów, sprawozdań czy decyzji o których mowa powyżej.
Zazwyczaj komputery dostępne były dla niewielkiego grona pracowników działu
IT bądź wybranych osób z działów merytorycznych. Systemy IT stanowiły
wsparcie dla procesów merytorycznych - w których głównym nośnikiem był
papier, a działanie systemu było silnie ukierunkowane na procesy wewnętrzne.
Z • czasem potrzeby użytkowników obejmowały większość procesów
merytorycznych wykonywanych w urzędzie i coraz bardziej wiązały się z wym ianą
danych między poszczególnymi jednostkam i administracyjnymi. Głównym
nośnikiem stał się plik w rozumieniu zarówno wewnętrznych dokumentów jak
i danych zewnętrznych. Standardem stało się wyposażenie każdego pracownika
urzędu w komputer - użytkownikami systemów IT stali się praktycznie wszyscy
pracownicy merytoryczni.
W ślad za taką zmianą potrzeb podążały systemy IT, które z czasem
przyczyniały się do stosowania przez wszystkie jednostki jednolitych standardów.
Sukcesywnie rosła ergonomia rozwiązań - od prostych systemów znakowych do
systemów dostępnych zdalnie, praktycznie obsługiwanych w szerokim zakresie
przez Dostawcę rozwiązania. W sposób ewolucyjny rósł również zakres
funkcjonalności dostępnej w użytkowanych systemach - które z czasem stawały
się coraz bardziej elastyczne i otwarte na zewnątrz - w celu wymiany danych na
różnych poziomach organizacyjnych, czy wreszcie między różnymi organizacjami
funkcjonującymi w szeroko rozumianych Publicznych Służbach Zatrudnienia.
W miarę otwarcia systemów wzrosły poziomy zabezpieczeń stosowane przez
Dostawców - aktualnie nie ustępują one tym, stosowanym np. w rozwiązaniach
bankowych. Rozwiązanie te wykorzystują technologie zgodne z najnowszymi,
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światowymi trendami - takimi jak: otwarte standardy, systemy wielowarstwowe,
rozwiązania Open Source czy Cloud Computing.
W opinii autorów artykułu, w obszarze zastosowanych technologii
rozwiązania polskie nie ustępują rozwiązaniom stosowanym w innych,
rozwiniętych krajach UE. Sporo natomiast potencjału ciągle pozostaje w obszarze
stosowania nowoczesnych trendów organizacyjno-zarządczych - a tym samym
wsparcia tych procesów przez systemy informatyczne. Niewątpliwie modele
proponowane przez New Public Management, Shared Serwices czy metodyki
Zarządzania Projektami są stosowane bardzo incydentalnie i pewnie w tym
kierunku będą zmierzały zmiany na poziomie organizacyjnym, a co za tym idzie nowe rozwiązania IT, które będą wspierały te procesy - pozwalając na coraz lepsze
wykorzystanie środków pomocowych w obszarze Publicznych Służb Zatrudnienia.
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zabezpieczenie społeczne i rynek pracy”, Krystyna Mierzwińska, Elwira
Młynarz, Zbigniew Olejniczak, Łukasz Woźniak, Publikacja PTI „Informatyka
w polityce społecznej” z 2003 roku.
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Automatyki, Elektroniki i Informatyki na kierunku
Informatyka
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studiów
podyplomowych tej samej uczelni na Wydziale
Organizacji i Zarządzania. W 2005r. uzyskał
międzynarodowy certyfikat Project Management
Professional
wydawany
przez
Project
Management
Institute.
W
trakcie
swojej
kilkunastoletniej kariery zawodowej zajmował się
budową
ogólnopolskich
systemów
informatycznych dla Administracji Publicznej w
szczególności
dla
Publicznych
Służb
Zatrudnienia, Pomocy Społecznej, ZUS czy
PFRON - pełniąc role programisty, analityka,
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projektanta, kierownika projektu, dyrektora projektu. Obecnie Dyrektor Obszaru
Biznesowego w firmie Sygnity. Jego pasją jest informatyka oraz zarządzanie przede wszystkim w ujęciu innowacyjnych rozwiązań praktycznych. Najwięcej
satysfakcji daje mu łączenie wiedzy informatycznej z wiedzą z dziedziny
zarządzania, czym zajmuje się od kilkunastu lat, odpowiadając za realizację
kluczowych projektów, angażujących duże zespoły ludzkie, w firmie Sygnity.
Poprzez udział w licznych konferencjach, seminariach oraz poprzez wdrożenia
konkretnych rozwiązań, jest gorącym propagatorem stosowania nowoczesnych
technik informacyjnych w naszym kraju. Szczególnie jest mu bliska idea wymiany
informacji między instytucjami administracji publicznej, która odciąży obywateli
od dostarczania często tych samych zaświadczeń papierowych do wielu instytucji
jednocześnie, a jednocześnie pozwoli na załatwienie większości spraw urzędowych
poprzez Internet.
Od lat z powodzeniem wykorzystuje nowoczesne techniki zarządcze - jako
posiadacz certyfikatu Project Management Professional regularnie uczestniczy
w konferencjach oraz ’szkoleniach prowadzonych przez międzynarodowe
autorytety w dziedzinie zarządzania.
Projekt budowy i wdrożenia Oprogramowania Syriuszs,d był realizowany
w obszarze biznesowym MPiPS, którym od kilku lat zarządza w firmie Sygnity.
Prywatnie: żonaty, ojciec Jakuba i Filipa, uwielbia czynnie spędzać czas jeżdżąc na
rowerze, nartach, grając w tenisa i piłkę nożną.

Katarzyna Palka
Absolwentka Politechniki Śląskiej, Wydziału
Automatyki, Elektroniki i Informatyki na kierunku
Informatyka. Od 1997 roku zatrudniona w
Sygnity,
aktualnie
pełni
rolę
Analityka
Biznesowego oraz Lidera Zespołu w projektach
dedykowanych
dla
Publicznych
Służb
Zatrudnienia.
Prywatnie: mężatka, mama Magdy i Przemka.
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Ł u k asz M ich alak
Ukończył w 2003 roku wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki na
Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Pracę dyplomową o temacie „Sieci neuronowe
w
analizie
technicznej
kursów
instrumentów
finansowych”
obronił
z wyróżnieniem. Od czasu studiów związany z firmą Sygnity, w której pełnił role
konsultanta, programisty, architekta technicznego. Obecnie jest kierownikiem
produkcji.
Przez lata związany z tworzeniem systemów zapewniających dostęp do usług
elektronicznych dla takich klientów jak MPiPS, PFRON, Biuro Geodety
Województwa Mazowieckiego, MODGiK, Urząd Miejski w Łodzi. Uczestniczył
w tworzeniu rozwiązań portalowych takich jak W rota Warmii i Mazur, Wrota
Mazowsza. Obecnie kieruje zespołem wytwarzającym oprogramowanie dla ZUS-u
udostępniające
kilkaset usług
elektronicznych
w postaci
formularzy
elektronicznych dla różnych grup klientów.
Chętnie dzieli się swoją wiedzą, w latach 2010-2011 prowadził zajęcia na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach z przedmiotu „Usługi elektroniczne
- przykłady rozwiązań”. Jego zawodowe zainteresowania obejmują szyny danych
oraz architekturę korporacyjną (od 2011 roku posiada wiedzę z ram
architektonicznych TOGAF potwierdzoną certyfikatem). Wolny czas lubi spędzać
aktywnie z żoną i córką, fotografując oraz poznając ciekawe miejsca. Ulubionym
sportem jest jazda na nartach.
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R O Z D Z IA Ł X

K L U C Z O W E C Z Y N N IK I SU K C E S U
P R O JE K T U W D R O Ż E N IA O P R O G R A M O W A N IA Syriuszstd
Andrzej PŁACHTA
Wstęp
Projekt budowy i wdrożenia systemu SyriuszStd stanowił zarówno dla
Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce, jak i firmy Sygnity przedsięwzięcie
kluczowe z wielu powodów. Z jednej strony pojawiła się silna potrzeba zastąpienia
„podstarzałego” już nieco pod względem technologicznym systemu SI PULS
nowym systemem, z drugiej strony na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat stan
prawny w obszarze PSZ zmienił się na tyle poważnie, że wymagania stawiane
przed nowym systemem wykraczały zdecydowanie poza „przepisanie” systemu do
nowoczesnego narzędzia informatycznego. Chodziło zdecydowanie o coś więcej system miał spełniać nowe potrzeby takie jak np. nowy sposób finansowania usług
rynku pracy, wzrost znaczenia aktywnych form walki z bezrobociem czy nowe
podejście do zarządzania finansami urzędu. Jednak wiele rozwiązań
zastosowanych w systemie SI PULS po ponad dziesięcioletnim okresie
eksploatacji, wprowadzania ergonomizacji, ulepszeń było na tyle dobrych, że
użytkownicy nie oczekiwali ich zmiany. Taki stan rzeczy trafnie oddają dwie
łacińskie maksymy. Pierwsza odnosi się do potrzeby nadążania za nieustannymi
zmianami - „ Tempora mutantur et nos mutamur in illis /Lotar //" („Czasy się
zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi”), druga pokazuje, że jednak
przyzwyczajamy się do istniejącego stanu i często niechętnie akceptujemy zmiany
- "Consuetudo est altera natura /Cyceron/" („Przyzwyczajenie jest drugą naturą”).
Można więc stwierdzić, że największym wyzwaniem podczas budowy i wdrożenia
systemu Syriuszstd było balansowanie między tym, co powinno się zmienić, a tym
co powinno pozostać bez zmian.
Niezależnie od faktu, iż zdecydowanie łatwiej jest podmieniać istniejące
rozwiązanie w stosunku do budowy systemu „od zera” - należy stwierdzić, że
projekt wymiany systemu SI PULS na Oprogramowanie SyriuszSld był bardzo
złożonym przedsięwzięciem i to zarówno pod względem organizacyjnym, jak
i technicznym. Obecnie trudno wyobrazić sobie pracę urzędu bez wsparcia
głównego systemu informatycznego, którym niewątpliwie był SI PULS, a obecnie
Syriuszstd. Praca urzędu bez funkcjonującego systemu jest praktycznie niemożliwa.
Trudno też wyobrazić sobie dłuższe przerwy w działaniu systemu, czy pracę
w dłuższym okresie czasu z wykorzystaniem równolegle działających dwóch
systemów IT - tzw. starego i nowego. Jeżeli dodamy do tego fakt, iż mówimy
o projekcie obejmującym ponad 340 jednostek organizacyjnych, ponad 15 tysięcy
użytkowników końcowych - a średnio w kwartale wdrożenie powinno objąć około
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60 urzędów i objąć wszystkie etapy począwszy od automatycznej migracji danych
a skończywszy na dokładnym skorelowaniu działania nowego systemu z wynikami
starego systemu - będziemy mieli pełny obraz złożonego przedsięwzięcia,
w którym nie ma miejsca na większe pomyłki.
Projekt wdrożenia Oprogramowania Syriuszstd w ocenie autora artykułu
przebiegł wyjątkowo sprawnie. Z punktu widzenia metodyki zarządzania
projektami zostały osiągnięte wszystkie elementy tzw. trójkąta ograniczeń
(PMBok, triple constraints) - projekt osiągnął swoje cele, zrealizowany został
kompletny zakres, system wdrożono we wszystkich jednostkach (PMBok, scope),
został dotrzymany zaplanowany termin zakończenia projektu (PMBok, time)
w zaplanowanym budżecie (PMBok, budget). Pojawiło się co prawda zwiększenie
budżetu w stosunku do zaplanowanego na początku - jednak nie dotyczyło ono
zaplanowanych na wstępie prac - a związane było z rozszerzeniem zakresu
projektu.
Zazwyczaj w przypadku projektów, których realizacja wiąże się z dużymi
problemami - zarówno w prasie fachowej, jak i w mediach, sporo czasu i miejsca
poświęca się analizie przyczyn powstałych problemów. W przypadku projektu
SyriuszStd problemy oczywiście się pojawiały - jednak były one rozwiązywane
przez wszystkich głównych interesariuszy na wczesnym etapie ich powstania. Być
może z tego powodu powodzenie projektu zostało praktycznie niezauważone przez
prasę informatyczną. Kilka wzmianek, które się pojawiły, dotyczyły głównie
problemów związanych z finansowaniem projektu przez Unię Europejską. Żaden
z wydawców nie pokusił się jednak o dogłębną analizę na czym polegał projekt,
jak był prowadzony i jakie przyniósł efekty użytkownikom końcowym.
Niniejszy artykuł stanowi próbę odkrycia rąbka tajemnicy ;-) sukcesu
projektu - jak projekt został zaplanowany, z jakim problemami musiał się zmierzyć
i wreszcie, co było główną przyczyną jego powodzenia. Zdaniem autora warto
pochylić się nad tzw. kluczowymi czynnikami sukcesu projektu z paru powodów.
Przede wszystkim warto to zrobić, patrząc na inne projekty o porównywalnej skali,
w tym prowadzone również przez firmę Sygnity - rzadko udaje się z taką precyzją
osiągnąć założone cele. Ponadto przemyślenia zebrane na krótko po zakończeniu
projektu mogą stanowić przykład tzw. dobrej praktyki i być podstawą dla
organizacji innych, przyszłych projektów prowadzonych przez administrację
publiczną.
10.1. Projekt Syriusz5“1w liczbach
Żeby oddać złożoność systemu Syriuszstd, poniżej przytoczono kilka
wartości charakteryzujących system.
• Parametry charakteryzujące oprogramowanie:
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raporty : 305

Oprogramowanie
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wydruki dokum entów :
586 dokum entów (w arianty dokum entów )
2674 szablonów

Linie kodu 2 min

Parametry charakteryzujące bazę danych:

•im
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k lu c ze : 1870

Parametry charakteryzujące strukturę organizacyjną klienta:
Liczba jed n o stek organizacyjnych:
- Pow iatow e Urzędy Pracy wraz z filiami: 375 (341 PUP; 34 filie)
- Jednostki sam orządow e: 16 (modyly: Kadry i Place, Sprawozdawczość
Lokalna, Adm inistrator Lokalny)
Liczba kom órek organizacyjnych w jednostkach: do 6 do 14 (zależenie od
organizacji pracy urzędu)
Liczba użytkowników: 15 tys. - 20 tys.
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Parametry charakteryzujące dokumentację systemu:

dokumentów: 40

rai/LUAnaliza i projekt

&

stron: 1994

dokumentów: 10
Dokumentacja
użytkownika

e

stron: 6013

dokumentów: 35
/C jb Dokumentacja
mis .
k ¿ ¿ i f f ł4.rh
n lr,n a i instrukcje
inctrukri* ©I
StTOn: 3501
techniczna
dokumentów: 85

w sumie <S>

^ stron: 11 508

Parametry charakteryzujące komunikację z innymi systemami:
Aplikacja Centralna
Centralną Baza Ofert Pracy
Krajowy System Monitoringu Rynku Pracy
Samorządowa fclcktronlczna Platforma Informacyjna
System Obiegu Informacji: eOok, TAI.GOS
Słowniki Centralne
Ptatnlk (ZUS)
eOeklaracje (US)
Liczba system ów z
którym i s ą w ym ieniane
d an e w sposób
elektroniczny: 17

<3

Systemy bankowe (przelewy, obsługa autowypfat)
Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Syriu&zStd (wymiana danych między Powiatowymi
Urzędami Procy)______________________________
System Zarządzania Informacją
Systemy wielkoformatowej prezentacji Informacji
Zewnętrzne systemy F nansowo Księgowe
BeSTKfc
ePuls

Jaki J e st wolum en
^
wym ienianych danych ^
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Wolumen wymienianych danych jest zalezny od wielkości
urzędu. W średniej Wielkości urzędach Jest szacowany na
200MB danych wymienianych miesięcznie. W skali kraju
(~300 urzędów) dane to wolumen 60GB danych
wymienianych w ciągu miesiąca.______________________

10.2. Główne założenia procesu wdrożenia
10.2.1. Wdrożenia w skali kraju
Proces wdrożenia Oprogramowania SyriuszSld opierał się na kilku
głównych założeniach, jednym z nich był podział wdrożenia na kilka zasadniczych
etapów. Pierwszy etap stanowiły wdrożenia pilotażowe w trzech wybranych
Powiatowych
Urzędach Pracy
(PUP
Krotoszyn,
PUP Garwolin,
PUP Siemianowice). Celem etapu wdrożeń pilotażowych umownie nazywanego PI
- było sprawdzenie poprawności działania oprogramowania przed fazą wdrożeń
masowych. Oprogramowanie zostało wcześniej poddane testom laboratoryjnym,
jednak działanie w warunkach rzeczywistych pozwoliło na wykrycie i poprawę
kolejnej partii błędów.
Po etapie wdrożeń pilotażowych PI nastąpił etap wdrożeń pilotażowych
P2, którego głównym celem było sprawdzenie procedur wdrożeniowych oraz
poziomu przygotowania zespołów wdrożeniowych. Pilotaż P2 przebiegł w 13
kolejnych jednostkach PUP, przy czym rozkład jednostek został sporządzony w ten
sposób, aby wdrożenie odbyło się w 13 różnych województwach. Tym sposobem
sprawdzone zostały zarówno procedury wdrożeniowe, jaki stopień przygotowania
wszystkich zespołów wdrożeniowych w zróżnicowanym środowisku projektowym.
Po pomyślnym zakończeniu wdrożeń pilotażowych PI oraz P2 rozpoczęła
się faza wdrożeń masowych. Wdrożenia masowe zostały podzielone na sześć
transz, każda transza mieściła się w kwartale, w każdej transzy wdrożenie
obejmowało 50 - 70 Powiatowych Urzędów Pracy.
Poniższy rysunek przedstawia ramowy harmonogram wdrożeń:

r

Pilotaż

Niezależnie od przydziału jednostek do poszczególnych transz, nastąpiła
klasyfikacja jednostek pod względem ich wielkości oraz przewidywanej złożoności
procesu wdrożenia. Jako główne kryterium podziału jednostek wybrano liczbę
zatrudnionych pracowników. Podział rozpoczynał się od jednostek oznaczonych
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jako A (od 14 do 27 pracowników), poprzez jednostki oznaczone jako D (urzędy
o największym stopniu komplikacji wdrożenia) a kończył się na jednostkach
oznaczonych jako E (urzędy nie pracujące dotychczas w systemie SI PULS). Taka
klasyfikacja pozwoliła na zaplanowanie zróżnicowanych procedur wdrożeniowych
w zależności od kategorii urzędu.
10.2.2. Proces wdrożenia w pojedynczej jednostce
Niezależnie od zaplanowania procesu wdrożenia w skali kraju, który
obejmował procesy takie jak: zaplanowanie wdrożeń pilotażowych, określenie
liczby urzędów wdrażanych w danym przedziale czasu, klasyfikacji stopnia
złożoności wdrożenia w danym urzędzie, etc. - konieczne było zaplanowanie
procesu wdrożenia w pojedynczej jednostce. To właśnie od jakości tego procesu
był uzależniony sukces całego projektu - bez zakończonych z powodzeniem
wdrożeń jednostkowych nie byłoby mowy o zakończeniu globalnego wdrożenia.
Poniższy diagram ukazuje schemat wdrożenia modelowego w pojedynczej
jednostce:
Szkolenia
pracowników

A
A

Kwartał

Proces wdrożenia w pojedynczej jednostce rozpoczął się fazą migracji
testowej. W ramach migracji testowej wykonywana była diagnostyka stanu bazy
danych SI PULS - automatyczne procesy badały poziom spójności oraz
kompletność danych w bazie źródłowej. W przypadku pojawienia się dużych
problemów - były one rozwiązywane, najczęściej poprzez zdalny dostęp.
Następnie pracownik urzędu przeprowadzał samodzielnie migrację próbną. Jeżeli
w wyniku tego procesu pojawiały się problemy - następowała wizyta pracownika
Sygnity w urzędzie w' celu rozwiązania problemu. W kolejnym kroku następowała
weryfikacja
przemigrowanych
danych
przez
pracowników
działów
merytorycznych. Proces był powtarzany do momentu uzyskania zadawalającego
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wyniku migracji. Po jego osiągnięciu następowało potwierdzenie gotowości urzędu
do wdrożenia.
Po potwierdzeniu gotowości do wdrożenia było organizowane spotkanie
przedwdrożeniowe.
Celem
takiego
spotkania
było
ustalenie
osób
odpowiedzialnych za wdrożenie po obu stronach, wybór modelu wdrożenia
(lokalny serwer, bądź dostęp zdalny) oraz uszczegółowienie harmonogramu
wdrożenia. W ten sposób weryfikowana była gotowość urzędu do wdrożenia.
W kolejnym kroku następowało przygotowanie infrastruktury oraz
instalacja oprogramowania systemowego.
Rozpoczynała się faza migracji właściwej. W przypadku, gdy wdrożenie
obejmowało urząd posiadający filie następowało scalenie baz danych urzędu
macierzystego z bazami wykorzystywanymi przez filie. Dotychczas użytkowana
baza danych była archiwizowana. Następowała tzw. migracja właściwa danych efekt migracji to baza zastępująca odtąd bazę danych systemu SI PULS.
Po wykonaniu migracji właściwej urząd przechodził do fazy wdrożenia
merytorycznego. W ramach wdrożeń merytorycznych wykonywane były
instruktaże grupowe oraz przystanowiskowe.
Poniższy
rysunek
przedstawia
modelowy
rozkład
instruktaży
przystanowiskowych:

Migracja-Hnstaiacja+wdrożenie

Nie bez znaczenia była zaplanowana kolejność poszczególnych
instruktaży. Stanowiły one uporządkowany ciąg działań, związany z odpowiednią
kolejnością obsługi procesów merytorycznych.
Bardzo ważnym elementem wdrożenia było określenie długości pracy
równoległej dwóch systemów. Długość tego okresu była uzależniona od wielu
czynników - im wyższa jakość przemigrowanych danych, im bardziej wyniki
z obu systemów były z sobą skorelowane - tym okres ten trwał krócej.
Oczywiście w interesie urzędu było skracanie tego okresu - praca w dwóch
systemach to spora uciążliwość, skutkująca min. większą ilością błędów podczas
wprowadzania danych. Jednak nadmierny optymizm — czyli zbytnie skrócenie
pracy równoległej mógł być przyczyną powstania wielu sytuacji stresujących - gdy
okazywało się, że dane uzyskiwane z obu systemów się różnią.
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Ostatnia faza wdrożenia jednostkowego polegała głównie na
skompletowaniu odpowiedniej dokumentacji projektowej.
Poniższy rysunek prezentuje listę głównych protokołów wdrożeniowych,
będących postawą zakończenia wdrożenia:
1. Lista kluczowych osób

10.2.3. Kontrola przebiegu
poziomu jakości

wdrożeń

oraz

zapewnienie

odpowiedniego

W celu zapewnienia kontroli przebiegu procesu wdrożenia zastosowano
kilka mechanizmów, za które odpowiadali główni udziałowcy projektu. Poniżej
zamieszczono krótki opis każdego z nich:
• Telefoniczne wsparcie użytkowników ze strony CRZL - w sytuacjach
wymagających interwencji (kwestie związane z harmonogramem wdrożeń,
sprawy organizacyjne, ważniejsze problemy formalne, etc);
• Telefoniczne wsparcie ze strony pracowników DI MPiPS - głównie
w przypadku problemów związanych z oprogramowaniem oraz sprawami
merytorycznymi związanymi z przebiegiem wdrożenia (problemy z migracją
danych, błędy w oprogramowaniu, zgłoszenia zmian do systemu, kwestie
interpretacji przepisów prawnych w kontekście zastosowanych w systemie
algorytmów, etc);
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•

Kompleksowe wsparcie help-desk ze strony Wykonawcy (Sygnity) - na czas
wdrożenia został rozszerzony zakres świadczonych usług, wykorzystano
cztery linie HD; zgłoszenia dotyczyły praktycznie wszystkich aspektów
wdrożenia (błędy w systemie, zgłoszenia zmian, problemy organizacyjne,
problemy związane z migracją danych, kwestie organizacyjne, etc);
niezależnie od wsparcia dla użytkowników końcowych zostały uruchomione
dodatkowe linie wsparcia dla zespołów wdrożeniowych;
• Komitet sterujący - z częstotliwością zależną od potrzeb odbywały się
spotkania Komitetu Sterującego Projektu; w ramach spotkań omawiany był
postęp prac oraz rozwiązywane były problemy, które się pojawiały;
standardowym elementem spotkań projektowych było uzgadnianie
szczegółowych harmonogramów kolejnych transz wdrożeniowych;
• Wizyty referencyjne - w każdej transzy pojawiały się szczególnie trudne
przypadki wdrożeniowe, zazwyczaj były one rozwiązywane w trakcie wizyt
referencyjnych w urzędzie; podczas wizyt omawiane były główne problemy
związane z przebiegiem wdrożenia oraz w razie potrzeby ustalano plan
działań awaryjnych;
• Komunikacja drogą elektroniczną (maile, forum dyskusyjne, ankiety
wdrożeniowe) - informacje uzyskiwane kanałami mniej formalnymi były
cennym źródłem informacji o rzeczywistych problemach, o tym co jest dobrze
a co gorzej odbierane przez użytkowników końcowych;
• Portal informacji zarządczej o przebiegu wdrożenia - utrzymywany przez
W ykonawcę (Sygnity) stanowił główne źródło szczegółowych informacji
o przebiegu wdrożenia w poszczególnych jednostkach; w ramach
funkcjonalności portalu można było sprawdzić status wdrożenia oraz mieć
wgląd do dokumentacji projektowej konkretnej jednostki PUP.
Niezależnie od powyższych mechanizmów zapewniających zarówno
wsparcie, jak i odpowiedni poziom jakości realizowanych procesów
wdrożeniowych - w przypadku pojawienia się problemów następowało
zarządzanie zmianami - jeżeli okazywało się, że problemy pojawiające się
w poszczególnych jednostkach mają charakter globalny, następowały zmiany
w obowiązujących procedurach, standardach czy Oprogramowaniu SyriuszStd.
10.3. Analiza kluczowych czynników sukcesu projektu
Jako podstawę do analizy kluczowych czynników sukcesu projektu
wdrożenia Oprogramowania SyriuszStd została przyjęta klasyfikacja opracowana
przez Michaela D. Taylora [1] „What makes Project succesful?” („Co powoduje,
że projekty osiągają sukces?”). Zgodnie z nią występuje dziesięć podstawowych
czynników zarządczych, które decydują o powodzeniu bądź porażce projektu.
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Poniższa mapa prezentuje skrótowy opis dziesięciu czynników sukcesu
wg Michaela D. Taylora:
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W dalszej części rozdziału został przytoczony krótki opis każdego
czynnika sukcesu wraz z komentarzem w kontekście opisywanego projektu. Trzeba
przyznać, że praktycznie wszystkie czynniki pojawiły się w projekcie wdrożenia
systemu SyriuszSld, każdy w mniejszym lub większym stopniu przyczynił się do
powodzenia całego projektu.
Porozumienie udziałowców
„P rojekty' zakończone sukcesem cechują się uzyskaniem porozumienia
udziałowców co do celów projektu. Chociaż brzmi to banalnie, w konkretnych
przypadkach jest to jedno z największych wyzwań w nowych projektach. Dzieje
się tak dlatego, gdyż udziałowcy m ają często rozbieżne interesy.”[l]
Komentarz: Niezależnie od oczywistego faktu, iż każdy z głównych udziałowców
projektu miał inną rolą, i de fa cto inne były interesy każdej ze stron - trzeba
przyznać - w projekcie uzyskano duży stopień porozumienia co do głównego celu
projektu, satysfakcji użytkowników końcowych. W uzyskaniu tego celu bardzo
pom ogły spotkania organizowane dla przedstawicieli urzędów p rzed każdą z transz
wdrożeniowych. W trakcie tych spotkań główni udziałowcy tworzyli jeden
współpracujący z sobą zespół.

m

1

Duże uprawnienia kierownika projektu

„W udanych projektach pełna odpowiedzialność leży po stronie kierownika
projektu (harmonogram, kwestie techniczne, koszty). W sytuacji, gdy za projekt
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odpowiada kilka osób, każdy z menedżerów posiada swój własny „kawałek tortu”.
W efekcie użytkownik jest sfrustrowany, gdy nie potrafi uzyskać jednorodnej
informacji o całościowym statusie projektu.” [l]
Komentarz: Jednoosobowa odpowiedzialność kierownika projektu za: zakres,
harmonogram oraz budżet projektu stała się w firm ie Sygnity standardem ju ż wiele
lat temu - odkąd zdecydowano się na zarządzanie poprzez projekty. Oczywiście
kierownik projektu w firm ie Sygnity nie działa samodzielnie, jest wspomagany
przez działy wsparcia, takie ja k np. dział prawny, dział zamówień i rozliczeń, dział
finansowy. Posiada również wsparcie w tzw. obszarze biznesowym poprzez
działania swojego przełożonego.
Niezależnie od organizacji pracy po stronie Wykonawcy, trzeba stwierdzić bardzo
duży poziom decyzyjności po stronie Zamawiającego. Wszystkie ważne decyzje były
podejmowane podczas obrad Komitetu Sterującego, bądź na krótko po ich
zakończeniu. Dzięki temu, że kompetencje kierowników projektu były duże, udało
się uniknąć sytuacji oczekiwania, co było szczególnie ważne w przypadku sytuacji
wymagających szybkiego działania.

Czytelna odpowiedzialność głównych udziałowców
„W udanych projektach ustalono czytelną odpowiedzialność głównych
udziałowców. Często kluczowi udziałowcy projektu są niepewni co do swojej roli
w
projekcie.
Ustalenie
ról
może
nastąpić
z
pomocą
macierzy
odpowiedzialności.”[ 1]
Komentarz: Role każdego z głównych udziałowców zostały określone
w odpowiednich dokumentach zarządczych projektu i w trakcie realizacji projektu
nie pojawiła się sytuacja wątpliwa, kto ja ką rolę powinien pełnić. W projekcie
Zamawiający zdecydował się na wydzielenie roli Głównego Użytkownika, którą
pełnił Departament Informatyki MPiPS. Do zadań Głównego Użytkownika
należało m.in. opiniowanie odbieranych produktów p o d względem merytorycznym.
W związku z funkcjonowaniem trzech stron w projekcie (Zamawiający, Główny
Użytkownik, Wykonawca) pojawiły się drobne utrudnienia związane głównie
z konicznością wymiany informacji z dwiema pozostałymi stronami — jednak
z czasem dopracowano się odpowiednich metod w tym obszarze.
Projekt pokazał, że wdrożenie znacznie sprawniej przebiega w urzędach, w których
były dobrze koordynowane prace również po stronie Użytkownika Końcowego.
Potwierdza to zasadę, że każdy projekt wymaga koordynacji i zaangażowania obu
stron przedsięwzięcia — zarówno Dostawcę ja k i Zamawiającego, czy w tym
przypadku Użytkownika Końcowego (czyli urząd w którym przebiegało wdrożenie).
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Skuteczny pomiar postępu prac
„W udanych projektach stosuje się skuteczne metody pomiaru postępu prac. Tylko
w projektach, w których znany jest prawdziwy status realizacji pom iar postępu
prac jest możliwy. Bardzo często metody takie jak EVM (Earned-Value
Management) są wykorzystywane do pomiaru postępu prac.” [l]
Komentarz: Niezależnie od raportów przekazywanych Zamawiającemu przez
Wykonawcą w ustalonych terminach, jednym ze standardów zarządzania
projektami w firm ie Sygnity są metody oceny postępu prac (między innymi EVM).
W terminach ustalonych przez Biuro Wsparcia Projektów w firm ie Sygnity
odbywają się regularne przeglądy, w trakcie któiych analizowane są param etry
projektu.

Otwarta komunikacja
„Udane projekty cechują się otwartą komunikacją między udziałowcami. Gdy
projekt postępuje, główni udziałowcy powinni oceniać jego status i wymieniać się
ważnymi informacjami, które pozwolą im „utrzymywać kierunek” zgodny
z założonymi celami.”[l]
Komentarz: W projekcie przyjęto zasadę, iż wymieniano się wszystkimi
informacjami - zarówno pozytywnymi, ja k i negatywnymi. Odpowiednia postawa
Zamawiającego, któiy z jednej strony egzekwował zapisy umowy, z drugiej jednak
ułatwiał rozwiązywanie problem ów Wykonawcy powodowała, że nie było tematów
tabu - co znacznie ułatwiało rozwiązywanie sytuacji awaryjnych. Fakt, iż osoby
zarządzające projektem, niezależnie od obrad Komitetu Sterującego, brały udział
w wizytach referencyjnych dodatkowo wspomagał przepływ informacji w projekcie.

Dobra kontrola zakresu projektu
„W udanych projektach kontrolowany jest ich zakres. W nieudanych projektach
często wprowadza się wiele losowych zmian produktu, które niekoniecznie są
pożądane przez użytkowników końcowych. W efekcie zakres rośnie. W udanych
projektach stosuje się mechanizmy pozwalające kontrolować „rozchodzenie się”
zakresu.”[ł]
Komentarz: Fakt, iż -wydzielono specjalną rolę Głównego Użytkownika sprzyjał
ścisłej kontroli zakresu projektu. To właśnie do zadań Głównego Użytkownika
należało m.in. rozstrzyganie, czy dany postulat zgłoszony przez pojedynczy urząd
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powinien być „rozciągnięty” na pozostały urzędy. Dodatkowo rozbudowane fa zy
pilotażu P I i P2 sprzyjały podejściu: rozszerzamy zakres tylko w tych miejscach,
które są ważne dla użytkownika końcowego, a unikamy rozbudowy niewiele
wnoszących dodatków. W pilnowaniu zakresu projektu pomagało dobre
dopasowanie systemu do potrzeb danego urzędu (weryfikacja migrowanych
danych, przygotowanie szablonów dokumentów specyficznych dla danego urzędu,
pilnowanie wersji innych systemów, z którymi Syriuszs,d był skomunikowany, etc).

Wsparcie wyższego kierownictwa
„Udane projekty posiadają skuteczne wsparcie „wyższego kierownictwa”. Ważne
jest, aby to wsparcie nie występowało jedynie na początku projektu, ale trwało
w trakcie całego cyklu projektowego.”[l]
Komentarz: Wsparcie wyższego kierownictwa pojawiało się w sytuacjach, które
wymagały eskalacji, ze względu na pojawienie się problemów, których rozwiązanie
wykraczało poza kompetencje posiadane na poziomie Komitetu Sterującego.
Parokrotnie taka eskalacja nastąpiła - z pozytywnym skutkiem, np. podczas
rozszerzenia pierwotnego zakresu wdrożenia o komponenty back-ojfice (KadryPłace). Szczególnie istotne dla powodzenia wdrożenia okazywało się
zaangażowanie Dyrekcji Urzędów Pracy. Pracownicy widząc pozytywne podejście
do projektu swojego przełożonego łatwiej znosili niedogodności wdrożenia, które
przecież zawsze występują. I odwrotnie - negatywny obraz przekazywany przez
przełożonych stanowił dodatkową barierę przed poznawaniem nowego systemu.

Stabilne
projektowych

wymagania

na

system,

brak

gwałtownych

zmian

„W udanych projektach wymagania użytkowników nie podlegają częstym
zmianom, co zabezpiecza przed gwałtownymi zmianami projektowymi.
Aktualność wymagań jest weryfikowana poprzez regularne przeglądy wymagań
z wykorzystaniem nowoczesnych technik marketingowych.”[l]
Komentarz: Fakt, że w chwili rozpoczęcia wdrożeń masowych system SyriuszSkl
miał za sobą liczne przeglądy Głównego Użytkownika oraz wdrożenia pilotażowe
spowodował, że nie pojawiła się konieczność wprowadzenia fundamentalnych
zmian w systemie podczas wdrożenia. Dodatkowo sytuację poprawił fakt, że
SyriuszStd zastępował działający w terenie od ponad dziesięciu lat SI PULS - i dla
analityków Wykonawcy potrzeby użytkowników końcowych były doskonale znane.
Z drugiej strony Zamawiający oraz Główmy Użytkownik sprawnie zarządzał
zmianami wymagań, unikając wprowadzania nadmiarowych zmian. Sytuację
niekiedy utrudniały zmieniające się nagle przepisy prawne, ale tutaj również dzięki
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wieloletniemu doświadczeniu Wykonawcy oraz dobrej współpracy stron udawało
się rozwiązywać problem y na czas.

Interdyscyplinarne zespoły projektowe
„W udanych projektach funkcjonują interdyscyplinarne zespoły projektowe.
Nieudane projekty cechują się zespołami realizacyjnymi z m ałą decyzyjnością.
W udanych projektach odpowiedzialność jest delegowana na członków zespołu po
klarownym określeniu celów stawianych zespołowi.”[l]
Komentarz: Ten czynnik wystąpił w niewielkim stopniu po stronie Zamawiającego,
który działa zgodnie ze strukturą funkcyjną (podział na departamenty).
W sytuacjach, które wymagały opinii merytorycznych następowały interakcje
głównie z Departamentem Rynku Pracy. N a szczęście dla projektu większość uwag
oraz
postulatów
zmian
wynikających
z
konieczności
dostosowania
Oprogramowania Syriuszs,d do standardów Rynku Pracy pojawiło się na wczesnym
etapie budowy systemu.
Konieczność dobrej współpracy departamentów była szczególnie zauważalna na
poziom ie Powiatowych Urzędów Pracy. Te urzędy, których komórki organizacyjne
dobrze ze sobą współpracowały znacznie skracały czas równoległej pracy dwóch
systemów - co z kolei widocznie obniżało poziom stresu i zmęczenia zespołu
wdrożeniowego po stronie PUP.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem
„W udanych projektach z powodzeniem stosuje się zarządzanie ryzykiem. Polega
ono nie tylko na identyfikacji ryzyk, ale na ocenie wpływu ryzyka na projekt, jego
priorytetyzacji i określeniu działań zaradczych.” [l]
Komentarz: Zarządzanie ryzykiem zgodnie z metodykami zarządzania projektami
polega w pierwszej fa zie na identyfikacji lyzyk, oszacowaniu ich wpływu na
projekt, po czym zaplanowaniu działań eliminujących bądź ograniczających ich
wpływ na projekt. Te wszystkie elementy oczywiście były wykonywane w ramach
standardowego zarządzania projektem, jed n a k skuteczne zarządzanie ryzykiem je s t
w dużej mierze związane z dobrą znajomością środowiska projektowego,
uwarunkowań zewnętrznych oraz nierzadko z intuicją posiadaną przez osoby
zarządzające. Zdaniem autora, powodzenie projektu to w dużej mierze zasługa
dobrego zarządzania ryzykiem na wszystkich poziomach.
Najtrudniejsze przypadki wdrożeniowe wystąpiły w urzędach, które nie korzystały
dotychczas z S I PULS - co oznaczało, że użytkownicy byli przyzwyczajeni do nieco
innych rozwiązań aplikacyjnych - co w efekcie wymagało znacznie większego
zaangażowania zarówno p o stronie pracowników urzędu, ja k i zespołów
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wdrożeniowych po stronie Wykonawcy. Przyjęte na wstępie projektu procedury
wdrożeniowe dla tej grupy urzędów okazały się niewystarczające. Zostały one
zmodyfikowane w wyniku przeprowadzonego pilotażu - jednak każde nowe
wdrożenie tego typu skutkowało pojawieniem się nowych, niewykrytych dotąd
problem ów wynikających ze specyfiki działania danego urzędu.
Kolejną grupę „dużego ryzyka” stanowiły bardzo duże urzędy, zatrudniające
ponad 150 osób. Takie urzędy zostały również odpowiednio wcześnie
sklasyfikowane i wdrożenie w tego typu jednostkach przebiegało według specjalnie
dostosowanych do dużego obciążenia procedur.
Podsumowanie
Podsumowując około 2,5 roczny projekt wdrożenia Oprogramowania
Syriuszstd - trzeba stwierdzić, że sukces tego projektu został osiągnięty dzięki
dużemu zaangażowaniu wszystkich udziałowców projektu. Być może brzmi to
banalnie, ale powyższa analiza czynników sukcesu potwierdza tę tezę. Każdy
z udziałowców rzetelnie wykonał swoja pracę. Na pierwszy plan wysuwają się
takie elementy jak: dobre zarządzanie ryzykiem poparte dużą znajomością
Publicznych Służb Zatrudnienia, otwarta komunikacja udziałowców oraz
porozumienie udziałowców, co do głównych celów projektu. Liczne przykłady
projektów informatycznych o podobnej skali pokazują, że nie jest to normą. To
właśnie dzięki stworzeniu dobrego klimatu wokół projektu, współpracy
Zamawiającego, Głównego Użytkownika oraz Wykonawcy z tzw. terenem, czyli
jednostkami Powiatowych Urzędów Pracy uzyskano pożądany efekt. Podkreślenia
wymaga zaangażowanie ponad 15 tysięcy pracowników Urzędów Pracy, którzy
często ponadstandardowym wysiłkiem, dużą pasją wkładaną w swoją pracę oraz
wysokimi kompetencjami zapracowali na końcowy sukces projektu.
W tak dużym przedsięwzięciu jakim niewątpliwie było wdrożenie
Oprogramowania SyriuszStd trudno było uniknąć potknięć. Do nich zaliczyć można
wdrożenie pilotażowe grupy urzędów pracujących dotychczas w systemie
Rubikom+ w PUP Zabrze. Okazało się, że różnice w filozofii działania obu
systemów, złożoność procesu migracji danych między systemami oraz prawie 20
letni okres eksploatacji spowodowały, że wdrożenie można zaliczyć do jednego
z najtrudniejszych w całym projekcie. Pomimo zaangażowania najsprawniejszych
wdrożeniowców, skorzystania z wsparcia dostawcy wymienianego systemu oraz
zastosowania specjalnego trybu wdrożenia - skala problemów które się pojawiły
w trakcie pilotażu przekroczyła spodziewany poziom. Różnice w sposobie
funkcjonowania obu systemów stanowią w dalszym ciągu jeden z istotniejszych
problemów do rozwiązania - pewnie do uzyskania pełnego zadowolenia
z użytkowania systemu dla grupy kilkunastu urzędów pracy potrzebne będą dalsze
adaptacje Oprogramowania SyriuszStd.
Oprócz sukcesu organizacyjnego, projekt budowy i wdrożenia systemu
SyriuszStd jeszcze z innego powodu zasługuje na uwagę. Projekt ten przełamał
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kilka obiegowych stereotypów krążących w branży informatycznej w obszarze
administracji publicznej:
• Oprogramowanie typu Open Source nie nadaje się do dużych, strategicznych,
rozwiązań - a jedynie do małych, niszowych zastosowań - projekt wdrożenia
SyriuszStd pokazał, że Oprogramowanie Open Source doskonale nadaje się
również do rozwiązań o strategicznym znaczeniu dla kraju. Syriuszstd
wykorzystuje zarówno bazę danych, jak i serwer aplikacyjny typu Open
Source;
• Administracja Publiczna posiada słabą infrastrukturę teleinformatyczną - co
stanowi dużą barierę podczas wymiany danych drogą elektroniczną - mimo
to, kilka tysięcy użytkowników pracuje w systemie z wykorzystaniem sieci
Internet w bezpieczny sposób wymieniając dane (min. filie korzystają z bazy
jednostki macierzystej oraz około 40 urzędów korzystających z trybu
zdalnego). Co ważne, nawet łącza o stosunkowo niewielkiej przepustowości
pozwalają na efektywną wymianę danych;
• Brak kompleksowych rozwiązań w obszarze administracji publicznej istniejące wspierają tylko pewną część obsługiwanych procesów - Syriuszs,d
wspiera praktycznie wszystkie obszary działania Publicznych Służb
Zatrudnienia - jest przykładem strategicznego myślenia administracji
publicznej, która sukcesywnie rozwijała paletę rozwiązań i ich zakres
funkcjonalny.
W opinii autora, wdrożenie systemu Syriuszs'd we wszystkich Powiatowych
Urzędach Pracy plasuje Polskę w czołówce krajów stosujących rozwiązania
zgodne ze światowymi trendami technologicznymi. Główne korzyści z wdrożenia
Syriuszs,d będzie można obiektywnie ocenić za parę lat, dziś można podkreślić parę
z nich:
• Efektywne zarządzanie Funduszem Pracy i Funduszami Unijnymi dedykowany moduł Monitoring Finansowy - umożliwia zarządzanie
projektami finansowanymi zarówno przez Fundusz Pracy, jak i licznie
wykorzystywane przez PSZ Fundusze Unijne;
• Znaczny poziom standaryzacji procesów w PSZ - jednorodny system
informatyczny ułatwia stosowanie standardów przez Publiczne Służby
Zatrudnienia. W porównaniu do lat ubiegłych, gdzie funkcjonowało
kilkanaście czy kilka różnych systemów informatycznych, oznacza to nową
jakość w standaryzacji procesów PSZ;
• Szybka i sprawna wymiana informacji między poszczególnymi działami
w PSZ - Syriuszs,d dostarcza kompleksowej informacji o beneficjencie, co
ułatwia i skraca procesy decyzyjne w poszczególnych obszarach działania
PSZ (np. działania aktywizacyjne, szkolenia, oferty, etc.);
• Dzięki nowoczesnej architekturze rozwiązania nastąpiło skrócenie czasu
realizacji większości procesów obliczeniowych - przykładem m ogą być
zaawansowane algorytmy statystyczne (w stosunku do SI PULS czas
wyliczania kilkukrotnie zmalał).
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Reasumując - firma Sygnity zamierza wykorzystać dobre praktyki
wypracowane podczas realizacji projektu budowy i wdrożenia systemu SyriuszStd
w Publicznych Służbach Zatrudnienia, wyrażając jednocześnie nadzieję, że
praktyki wypracowane po stronie Zamawiającego, których jest niewątpliwie dużo,
zostaną również wykorzystane w innych, strategicznych dla administracji
publicznej naszego kraju, projektach informatycznych.
Bibliografia / odnośniki
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„W hat makes Project succesful ?”, Michael D.Taylor,
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A ndrzej P łachta
Absolwent Politechniki
Śląskiej,
Wydziału
Automatyki, Elektroniki i Informatyki na kierunku
Informatyka
oraz
absolwent
studiów
podyplomowych tej samej uczelni na Wydziale
Organizacji i Zarządzania. W 2005r. uzyskał
międzynarodowy certyfikat Project Management
Professional
wydawany
przez
Project
Management
Institute.
W
trakcie
swojej
kilkunastoletniej kariery zawodowej zajmował się
budową
ogólnopolskich
systemów
informatycznych dla Administracji Publicznej w
szczególności
dla
Publicznych
Służb
Zatrudnienia, Pomocy Społecznej, ZUS czy
PFRON - pełniąc role programisty, analityka,
projektanta, kierownika projektu, dyrektora projektu. Obecnie Dyrektor Obszaru
Biznesowego w firmie Sygnity. Jego pasją jest informatyka oraz zarządzanie przede wszystkim w ujęciu innowacyjnych rozwiązań praktycznych. Najwięcej
satysfakcji daje mu łączenie wiedzy informatycznej z wiedzą z dziedziny
zarządzania, czym zajmuje się od kilkunastu lat, odpowiadając za realizację
kluczowych projektów, angażujących duże zespoły ludzkie, w firmie Sygnity.
Poprzez udział w licznych konferencjach, seminariach oraz poprzez wdrożenia
konkretnych rozwiązań, jest gorącym propagatorem stosowania nowoczesnych
technik informacyjnych w naszym kraju. Szczególnie jest mu bliska idea wymiany
informacji między instytucjami administracji publicznej, która odciąży obywateli
od dostarczania często tych samych zaświadczeń papierowych do wielu instytucji
jednocześnie, a jednocześnie pozwoli na załatwienie większości spraw urzędowych
poprzez Internet.
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Od lat z powodzeniem wykorzystuje nowoczesne techniki zarządcze - jako
posiadacz certyfikatu Project M anagement Professional regularnie uczestniczy
w konferencjach oraz szkoleniach prowadzonych przez międzynarodowe
autorytety w dziedzinie zarządzania.
Projekt budowy i wdrożenia Oprogramowania SyriuszSld był realizowany
w obszarze biznesowym MPiPS, którym od kilku lat zarządza w firmie Sygnity.
Prywatnie: żonaty, ojciec Jakuba i Filipa, uwielbia czynnie spędzać czas jeżdżąc na
rowerze, nartach, grając w tenisa i piłkę nożną.
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