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ROZDZIAŁ 1

REALIZACJA SYSTEMU SYRIUSZ

S Y S T E M Y IN F O R M A C Y JN E W A D M IN IS T R A C JI P U B L IC Z N E JJ A K O Ś Ć , S K U T E C Z N O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć R E A L IZ A C JI
P R O JE K T Ó W
- w y b ra n e tezy i zagad n ien ia
Zbigniew OLEJNICZAK
Wstęp
Rozwój i budowa kompleksowych rozwiązań informatycznych osiągnęły
etap, który znamionuje pewien kres efektywności, jakości i skuteczności. Pomimo
wielu, bardzo intensywnych interwencji specjalistów z zakresu inżynierii
oprogramowania, czy organizacji i zarządzania, dynamika tego rozwoju maleje.
Miejsce rozwoju jakościowego, rozumianego tutaj jako następstwo nowych
rozwiązań w sposobie wytwarzania (nawet abstrakcyjnego rozumienia) i
stosowanych technologiach, zajął jego substytut, rozwój osiągany poprzez
namnażanie zasobów angażowanych w poszczególne przedsięwzięcia. Wydaje się
więcej niż pewne, że bariera (raczej bariery) tego rozwoju lokuje (lokują) się nie w
sferze techniki i technologii: jest to inne zrozumienie procesu wytwarzania, ale
także zarazem właściwe zrozumienie uwarunkowań społecznych informatyki.
Systemy informacyjne' nie są rozwiązaniami inżynierskimi w takim sensie,
że realizują się i m ają jakikolwiek sens tylko wówczas, gdy służą komunikowaniu
się, a więc pełnią funkcję społeczną. Ponadto, dotychczasowe rozumienie
zarządzania projektami informatycznymi, ograniczone w istocie do cyklu życia
produktu, jest tylko częścią tego, co dzieje w związku z wytwarzaniem systemu
informacyjnego.
Rozważenia i całościowego uporządkowania wymaga podejście do procesu
wytwarzania systemu informacyjnego. Trzeba więc zacząć od usystematyzowania
tego, co namnożyli inżynierowie informatyki w zakresie słownictwa związanego z
projektami informatycznymi: od ontologii rozumianej jako spójny, logiczny,
shierarchizowany system pojęć.
Innego podejścia wymaga postrzeganie produktu, któiy musi być widziany
takim, jakim jest w rzeczywistości, a więc nie statycznie lecz dynamicznie. W
takim podejściu łatwiej definiować jakość i oczekiwania. Ponadto, produkt
powstaje w wyniku bardzo dynamicznych relacji między: dostawcą,

1 Pojęcia: system informatyczny oraz system informacyjny są w pracy traktowane w
następujący sposób: przez system informatyczny należy rozumieć rozwiązanie obejmujące
oprogramowanie wraz z c a łą nawet najbardziej złożoną infrastrukturą; przez system
informacyjny należy rozumieć system informatyczny będący nośnikiem informacji
pomiędzy jego użytkownikami. System informacyjny spełnia funkcję społeczną
komunikacyjną i tak naprawdę to jest on systemem informatycznym pojmowanym wraz z
jego społecznymi uwarunkowaniami dlatego też, stosowanie zamienne tych pojęć bywa w
pewnych kontekstach dopuszczalne. To zagadnienie zostanie w pracy podjęte odrębnie.
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zamawiającym a użytkownikiem. Te relacje lepiej oddaje określenie podmiotów w
nich występujących, jako: wytwórca - wizjoner - beneficjent. Wytwórca, bowiem
musi ten wyrób w całości wykreować i wytworzyć; wizjoner, bowiem musi
określić przede wszystkim cele, okoliczności i następstwa zastosowania systemu;
beneficjent, bowiem tak naprawdę użytkownik staje się „obdarowany” systemem i
podlega zmianom wraz z jego stosowaniem. W tym trójkącie, w sposób niezwykle
dynamiczny zm ieniają się „siły i kierunki ich oddziaływania”. Tej dynamiki w
dotychczasowym podejściu inżynierskim nie ma.
Jeżeli postawiona wyżej teza o rozwoju informatyki osiąganym w wyniku
rozwiązań ilościowych jest prawdziwa, to stoimy u progu zrozumienia właściwego
sensu jej zastosowań. Poprzez to zrozumienie, szansą staje się właściwa ocena
istoty np. pojęcia społeczeństwo informacyjne. Tezie o kluczowym znaczeniu
informacji w dobie społeczeństwa informacyjnego, przyjmowaną zresztą bez
głębszej refleksji należy przeciwstawić tezę o społecznej funkcji informatyki i jej
kluczowym znaczeniu dla komunikacji. Idąc dalej, tak wyeksponowana teza winna
zaowocować nowym rozumieniem nie tylko procesu wytwarzania, ale i cyklu życia
systemu informacyjnego.
I. Ontologia w informatyce
Pojęcie ontologii w informatyce jest dość chętnie używane zarówno w
opracowaniach o charakterze teoretycznym, ale także w pracach i projektach o
konkretnym zastosowaniu. Wykorzystując pracę N.Giorano2, można wskazać na
kilka ujęć ontologii, czyli jej sposobu pojmowania. W przywołanej pracy,
ontologię określa się w następujący sposób:
a) teoria na temat tego, jakie obiekty (encje) mogą istnieć w umyśle agenta,
b) teoria dotycząca wybranej dziedziny (a nawet konkretnych zadań, działań),
opisująca pojęcia w sposób hierarchiczny (taksonomia) w celu ustalenie relacji
semantycznych,
c) wyraźna specyfikacja konceptualizacji dla danej dziedziny na poziomie
wiedzy, kierowana specyficznymi zadaniami,
d) porozumienie na temat „wspólnej” konceptualizacji, którą można określić
inaczej, jako sposób istnienia (występowania),
e) teoria logiczna wprowadzająca ograniczenia do modeli logicznych,
f) wyraźna, częściowa specyfikacja konceptualizacji wyrażana z poziomu
metajęzykowego, dotycząca zbioru odpowiednich dziedzin, której celem jest
umożliwienie projektowania modułowego, przeprojektowywania i ponownego
wykorzystywania komponentów systemu wiedzy.
W przytoczonych definicjach ontologii przejawia się rozumienie ontologii
niekiedy, jako bazy wiedzy. W dalszych rozważaniach będą podejmowane starania,
aby tego - w pewnym sensie błędu - nie poczynić.

" Nicola Guarino; Understanding, Building, and Using Ontologies. International Journal o f
Human Computer Studies, 46(2/3), 1997.
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Jeżeli dla dalszych rozważań przyjąć założenie o ustaleniu pojęcia ontologii, to
warto z kolei za N.F.Noy i D.L.McGuinness3 przyjąć jedną, całkiem prozaiczną
przyczynę, dla której tworzy się ontologie. Wspomniani Autorzy, jako jed n ą z
przyczyn podają tę, mówiącą o uczynieniu założeń danej dziedziny wiedzy bardziej
oczywistymi. Na tym etapie wypada na razie przyjąć, że taki efekt z próby
stworzenia ontologii uzyskamy jeżeli skorzystamy np. z rekomendacji
T.S.Grubera,“1 który zaproponował następujące kryteria projektowania systemów
ontologii:
1. Jasność - czyli efektywne przedstawienie w języku naturalnym znaczenia
definiowanych terminów. Definicje powinny być obiektywne, niezależne od
kontekstu społecznego lub informatycznego i jeżeli to możliwe, powinny być
wyrażane przez aksjomaty logiczne. Definicje pełne (predykaty definiowane
przez warunki konieczne i wystarczające) muszą mieć pierwszeństwo nad
definicjami cząstkowymi (predykaty definiowane przez warunki konieczne lub
wystarczające).
2. Spójność - czyli powinien istnieć mechanizm inferencji. Spójność powinna
również stosować się do pojęć określanych w sposób nieformalny. Należy
unikać sprzeczności między zdaniem, które można wyprowadzić z
aksjomatów, a definicją, lub podanym nieformalnie przykładem.
3. Rozszerzalność - czyli stworzenie możliwości wykorzystanie wspólnego
słownika. Powinna zaoferować podstawy terminologiczne dla całego zakresu
oczekiwanych zadań zaś reprezentacja powinna być tak przeprowadzona, aby
możliwe było rozszerzanie i zawężanie ontologii w sposób monotoniczny.
Innymi słowy powinna istnieć możliwość definiowania nowych terminów na
podstawie istniejącego słownika w sposób, który nie wymaga rewizji
istniejących ju ż definicji.
4. Minimalne zaangażowanie symboliczne —czyli konceptualizacja powinna być
określona na poziomie wiedzy bez wykorzystywania szczególnej symboliki.
Minimalne zaangażowanie symboliczne oznacza, że wybór symboliki
podyktowany jest wyłącznie względami ułatwiającymi proces notacji.
5. Minimalne zaangażowanie ontologiczne - czyli ontologia powinna
wprowadzać jak najmniej założeń i ograniczeń, a jeżeli tak to takich, które są
niezbędne dla systemów reprezentacji wiedzy.'
Na koniec można stwierdzić w ślad za A.Bassarą,5 który powołuje się na definicję
ontologii zaczerpniętą z pracy A.Maedche i S.Staaba,6 że ontologia jest określona

3 Natalya F. Noy and Deborah L. McGuinness; Ontology Development 101: A Guide to
Creating Your First Ontology [Dok elektr.]
http://www.ksl.stanford.edu/people/dliTi/papers/ontology-tutorial-noy-mcguinness.pdf
4 Gruber Thomas R.; Toward Principles for the Design o f Ontologies Used for Knowledge
Sharing. Technical Report KSL 93-04, Knowledge Systems Laboratory, Stanford
University, 1993.
5 Bassara Andrzej; "I weź tu dogadaj się" - Ontologie Gazeta IT nr 1(20) Styczeń 2004
6 Maedche A., Staab S; Ontology learning for the semantic web. IEEE Intelligent Systems,
16(2), 2001.
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przez dwa zbiory: definiujący jej strukturę oraz leksykon. Tak więc „nasza”
ontologia będzie opisywana przez:
1. Zbiór 0= {C , R, Hc, rei, A} - określający strukturę pojęć, relacje pomiędzy
nimi oraz teorie dotyczącą definiowanego modelu.
Gdzie:
C -je st zbiorem wszystkich pojęć wykorzystanych w
modelu;
pojęciem/klasą nazywamy ideę reprezentującą pewną grupę obiektów
posiadających wspólną charakterystykę;
pojęcie
w
notacji
identyfikowane jest przez symbol - najczęściej słowo;
R -jest zbiorem nietaksonomicznych relacji, definiowanych jako nazwane
połączenie między pojęciami (np.: J e s t częścią” - oznacza, że jedno
pojęcie występujące w relacji, jest częścią drugiego);
Hc-jest zbiorem taksonomicznych relacji pomiędzy konceptami;
rel-jest zbiorem nietaksonomicznych relacji pomiędzy pojęciami;
A -zbiór aksjomatów.
2. Zbiór L={Lc, Lr, F,G}, który określa leksykon, czyli sposób, w jaki należy
rozumieć pojęcia, w tym i relacje.
Gdzie:
Lc - definicje leksykonu dla zbioru pojęć;
Lr - definicje leksykonu dla zbioru relacji;
F - referencje dla pojęć;
G - referencje dla relacji.
Idąc za powyższymi rozważaniami warto postawić kilka istotnych pytań:
a) na ile uwarunkowania formalne narzucają (określają) sposób realizacji
konkretnego zamierzenia? jak postrzegać wymogi prawne procesu kontraktacji
i wytwarzania systemu informacyjnego w kontekście obowiązującej (choćby w
ogólnych zarysach) strategii informatyzacji?
b) czy projekty informacyjne realizowane w obszarze administracji publicznej
stanowią odrębna klasę, a jeżeli tak to dlaczego?
c) czy projekty informatyczne osiągnęły etap, w którym stały się projektami
realizującymi systemy informacyjne?
d) czym jest jakość produktów powstałych w wyniku realizacji projektów
informacyjnych? jak traktować zgodność produktu i jego definicji - a więc
zasadnicze kryterium jakościowe uwzględniające dynamikę zmian otoczenia, a
raczej środowiska, w którym system jest wdrażany?
e) czy system informacyjny jest obarczony funkcją edukacyjną?
f) gdzie lokuje się ryzyko projektów systemów informacyjnych realizowanych na
rzecz administracji publicznej?
g) jak odbierać różnorodność sposobów organizacji procesu wytwarzania
złożonych produktów, a systemów informacyjnych w szczególności? warto
postawić pytanie o skuteczność i efektywność poszczególnych sposobów
organizacji wytwarzania systemów,
h) na ile zasadna staje się teza o konieczności uspołecznienia procesu
wytwarzania systemu informacyjnego ze względu na powodzenie całości
zamierzenia?
12

II. O rganizacja publiczna w ym aga traktow ania w kategoriach biznesowych

Dla administracji publicznej, a naprawdę także dla każdej dużej
organizacji, czy wręcz korporacji, zawsze istnieją konkretne, biznesowe,
uwarunkowania realizacji strategii informacyjnych.7 Dla administracji publicznej te
uwarunkowania zapisane są, przede wszystkim, w dokumentach rządowych i
stosownych ustawach, ale okazuje się, że instytucje stricte biznesowe muszą
budować swoją strategię na podobnych przesłankach, a więc mamy pierwsze
podobieństwo tych dwóch odrębnych kategorii. Jeżeli teraz przyjąć że instytucje
biznesowe budują swoją strategię w kierunku maksymalizacji zysku i
pozyskiwania rynku dla swoich towarów i usług, to organizacje administracji
publicznej z kolei, zmierzają do maksymalizacji efektów przy zadanych
warunkach. W jednym i drugim przypadku ramy biznesowe nie są inaczej
zdefiniowane, ale inaczej są postrzegane, a przecież ich ostateczny skutek jest
zbliżony. Warto tutaj zauważyć, że zbyt wolno rację zdobywa sobie pogląd o
konieczności jednakowego traktowania każdej organizacji: publicznej i stricte
biznesowej pomimo, że podlegają one zwykłej i uniwersalnej regule: ocenie
działalności na podstawie rachunku ekonomicznego, co zresztą zostało powyżej
pokazane. Nieznaczna różnica polega na tym, że instytucje tradycyjnie biznesowe
wykazują (muszą wykazywać) zysk jako kategorię bezwzględną, choćby na użytek
akcjonariuszy.
Dla administracji publicznej, jak to wspomniano, pewne ramy
postępowania i kryteria biznesowe m ają formę aktów prawnych. Taka sytuacja
może zazwyczaj powodować „przesztywnienie” sposobu realizacji projektu
informacyjnego i przesunięcie na drugi plan celów, które chce się osiągnąć
podczas, gdy na plan pierwszy wysuwają się względy formalne, tzn. „konieczność
nadążania” za doraźnymi dyrektywami. Niezależnie od tych kwestii, do
rozważenia na poziomie ogólnym pozostają konkretne dylematy.
Dylemat celu projektu
W powszednim rozumieniu, celem projektu informatycznego pozostaje
wytworzenie systemu zgodnie z założoną specyfikacją. Przy takim ujęciu
poszczególne projekty należy traktować rozłącznie tak, jak rozłączne mogą być ich
specyfikacje szczegółowe. Zupełnie spod analizy wymyka się tutaj aspekt strategii,
czyli celu/celów długofalowych organizacji. Wobec tego należy stwierdzić, że
projekt systemu informatycznego ma uzasadnienie i sens tylko wówczas, gdy w
jakikolw iek sposób realizuje obowiązującą strategią organizacji. Skoro więc dla
administracji publicznej strategia ma wymiar aktów prawnych, np. są to
dokumenty z poziomu Unii Europejskiej,8 określenie strategii informatyzacji

7 Kubiak Bernard F., red., Strategia informacji współczesnej organizacji, Uniwersytet
Gdański Wydział Zarządzania, Gdańsk 2003.
8 eEurope 2005, An Information Society for Ali,
http://www.kbn.gov.pl/gsi/eeurope2005_en.pdf, 11.10.2004.
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Polski,9 to w tych dokumentach należy szukać celów priorytetowych. Korzystając z
ostatnich wersji dostępnych dokumentów należy wskazać na następujące, zalecane
cele priorytetowe:
a) powszechność rozwiązań, którą można zdefiniować jako odsetek adresatów
wykorzystujących stworzoną możliwość spośród tych, do których usługa jest
adresowana,
b) jakość usługi rozum ianą w kategoriach technicznych i technologicznych
(szybkość transmisji, stabilność, bezpieczeństwo,...), ale również, jako jakość i
zawartość np. treści udostępnianych i upowszechnianych poprzez wytworzony
system,
c) koszt jednostkowy rozumiany zamiennie w kategoriach czasu realizacji
obsługiwanej usługi, bądź wprost w kategoriach finansowych.
Jeżeli więc projekt ma uzasadnienie i sens zależnie od sposobu realizacji
strategii, to sukcesem, a więc celem nie jest i nie może być tylko jego sprawne
wykonanie i uruchomienie zgodnie z dokumentacją techniczną, ale stopień
realizacji strategicznych celów priorytetowych.
Dylemat elastyczności realizacji
Dylemat elastyczności realizacji polega na zminimalizowaniu rozbieżności
pomiędzy: definicją produktu, podaną na etapie uruchomienia procesu realizacji,
a oczekiwaniem (poziomem satysfakcji) użytkownika „zmierzonym” w momencie
jego zastosowania. Ponieważ te dwa punkty dzieli duża różnica na osi czasu,
potrzeba uporania się z tym dylematem jest niekiedy decydująca dla końcowej
oceny produktu.
Jeżeli definicja produktu zostaje dokonana na podstawie najlepszej wiedzy
o wymaganiach i możliwościach technologicznych, to powstaje pytanie o
przyczynę rozbieżności pomiędzy produktem zdefiniowanym i oczekiwanym. Ta
przyczyna wynika z następujących obiektywnych uwarunkowań:
a) zmiany w całym otoczeniu organizacji, dla której projekt jest realizowany,
b) zmiany w możliwościach technicznych i technologicznych,
c) zmiany w umiejętnościach i wiedzy użytkowników.
Dylemat relacji czynnika subiektywnego i obiektywnego
Ze względu, na chociażby podany powyżej, dylemat elastyczności
realizacji zawsze istnieje pilna konieczność pozostawienia wyraźnego marginesu
dla subiektywnych oczekiwań wobec systemu informacyjnego. Ten dylemat da się
określić np. jako relacja pomiędzy obiektywnie zdefiniowanymi wymaganiami
systemu informacyjnego a sposobem jego implementacji i uzyskanymi efektami.
Nie sposób zauważyć, że wkraczamy tutaj nawet w sferę etyki biznesowej: cele
projektu m ogą być uzyskane w różny sposób, przy minimalnym zaangażowaniu i
standardowych narzędziach i technologiach, lub przy zastosowaniu najnowszych,
nie zawsze najtańszych technologii. Dylemat relacji czynnika subiektywnego
9 Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej ePolska na lata 2004-2006,
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa, grudzień, 2003 r.
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i obiektywnego można rozwiązać na zasadzie obustronnej korzyści zamawiającego
i realizującego system .10
Wskazanie dylematów dla projektów zakwalifikowanych do rangi systemy
informacyjne, ma głęboki sens dla etapu ustalania i uzgadniania zakresu tych
systemów. Jeżeli definicja systemu informacyjnego będzie opierała się na
przeświadczeniu znajomości kryteriów ilościowych - obiektywnych, to - i na
skutek tego - powstanie rozziew pomiędzy oczekiwaniem użytkownika a
zaoferowanym mu produktem. Niniejszym, może nie jest to uczynione wprost,
zostaje wskazana potrzeba określenia przestrzeni definicji systemu, a przez to
przestrzeni negocjacji warunków jego realizacji. Aby takie postawienie problemu
zaowocowało rekomendacją w wymiarze praktycznym, przestrzeń można tutaj
określić, rozumieć i przedstawiać sobie w postaci wielowymiarowego grafu zawierającego elementy wymierne i niewymierne - wyprowadzonego z uogólnienia
analizy
modelowych
i podobnych
wzajemnie
do
siebie
przypadków
szczegółowych. Jeżeli teraz konkretna definicja systemu informacyjnego zostanie
nałożona na tak zdefiniowaną przestrzeń odniesienia, to tylko - i wyłącznie
wówczas - można mówić o możliwości oceny całego zamierzenia.
III. Projekty systemów informacyjnych w administracji publicznej
Budowa i rozwój systemów informacyjnych w administracji publicznej, na
tyle poważnie i głęboko odkładają się na zjawiskach i relacjach społecznych oraz
gospodarczych, że wym agają odrębnego traktowania. Można wręcz uczynić
rekomendacje o wymiarze metodologicznym, że projekty informacyjne w
administracji publicznej to dająca się wydzielić kategoria (typ), mająca tylko sobie
właściwe cechy szczególne. Za takim stwierdzeniem idzie konsekwentnie potrzeba
wskazania na szczególne uwarunkowania projektów informacyjnych w
administracji publicznej, rekomendacje metodyczne dla tej kategorii, a także
konieczność dokonania analizy czynników stanowiących o ich powodzeniu na
kolejnych etapach realizacji i wdrożeń.
Podkreślenie, że chodzi o projekty informacyjne, a nie o projekty
informatyczne, co można by przyjąć - jak to się chętnie czyni w popularnej
literaturze - za określenia równoważne, ma swoje głębsze uzasadnienie. Wynika
ono z całego kontekstu: społecznego, stanu zaawansowania technologii
informatycznych, stopnia upowszechnienia zastosowań informatycznych w
administracji, w końcu wiedzy i doświadczenia dostawców (wykonawców),
rozwiązań oraz ich użytkowników. Projekty informacyjne to zdecydowanie
jakościowo nowe podejście do wykorzystania rozwiązań technicznych i
technologicznych informatyki. Odtąd, jeżeli przyjąć, że jest to określenie poprawne
i uzasadnione, pojawia się realna szansa dla realizacji kilku ważnych postulatów:
humanizacji informatyki, przezwyciężenia zawężającego podejścia inżynierskiego
w realizacji procesów będących ze swej natury społecznymi, a przynajmniej

10 Zbigniew Nęcki, Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków, 2000.

15

społeczno - technicznymi (komunikacja: między ludźmi, zespołami, instytucjami
społecznymi), wyeksponowanie czynnika ludzkiego - ostatecznego użytkownika i
beneficjenta rozwiązań.
Toczące się rozważania o znaczeniu informatyki w funkcjonowaniu
państwa dobitnie pokazują, ja k ą rolę, w różnych uwarunkowaniach, może i
powinna pełnić technologia informatyczna.11 Podstawowa teza, która stanowi
zasadniczą przyczynę rozprawy powinna być sformułowana w następujący sposób:
projekty informacyjne w administracji publicznej stwarzają rzeczywiste
możliwości włączenia osiągnięć technicznych i technologicznych informatyki
w rozwój społeczny i gospodarczy, w usprawnienie komunikowania się
poszczególnych osób i grup społecznych, w demokratyzowanie dostępu członków
społeczeństwa do zasobów informacji, a także decydowania o wspólnych
przedsięwzięciach, lub przynajmniej opiniowanie tych działań, których skutki mają
szerszy skutek społeczny.
Projekty informacyjne w administracji publicznej m ogą być traktowane,
jako dająca wydzielić się odrębna kategoria, ze względu na cechy szczególne
administracji. Należy tutaj wyróżnić: formę organizacyjną administracji publicznej,
relacje administracji z jej
otoczeniem, relacje wewnątrz złożonych,
wielopoziomowych struktur administracyjnych, uwarunkowania obiektywne (nie
zawsze poddające się np. prognozowaniu), sposoby pozyskiwania niezbędnych
zasobów (ludzkich, finansowych).
Forma organizacyjna administracji
Dopuszczając umiarkowany kolokwializm, strukturę organizacyjną, dość
powszechnie występującą w administracji, można określić mianem tworu
eklektycznego, w którym współwystępują cechy:
a) organizacji fraktalnej m.in. ze względu na dążenie do samowystarczalności
i autonomii poszczególnych segmentów12. Niekiedy dążenie to staje się równie
mocne, jak stosowane formalne mechanizmy integracji (np. regulaminy
wewnętrzne),
b) organizacji hierarchicznej w rozumieniu kompetencji i odpowiedzialności dla
poszczególnych poziomów jej struktury. Trzeba zaznaczyć, że właściwości tej
struktury są dużo bardziej skomplikowane aniżeli wynika to z poczynionej
tutaj teoretycznej konstatacji,1''
c) organizacji zarządzanej macierzowo, tzn. takiej, w której poszczególnych
komórkach zbiegają się ścieżki decyzyjne z różnych poziomów zarządzania,
a kompetencje polityczne przeplatają się z zależnościami formalnymi
i merytorycznymi.
11 Oieński Józef, Modele informacyjne państwa w warunkach globalnej informatyzacji,
(w:) Informatyka w gospodarce globalnej. Problemy i metody, (Pr. zbiór, red, J.Kisielnicki,
J.K.Grabara, J.S.Nowak), WNT, Warszawa, 2003.
12
Hopej M., Struktura organizacyjna fraktalnego przedsiębiorstwa, „Ekonomika i
Organizacja Przedsiębiorstwa”, N r 3, 2001.
13 Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 1996.
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Bardzo interesująco i inspirująco, w odniesieniu do cech administracji
publicznej, nakłada się, na rozważania o właściwościach jej rozwoju, spojrzenie z
punktu widzenia np. teorii chaosu.1'1 Ponieważ nie sposób rozpatrywać
funkcjonowania struktur i właściwości organizacji administracji publicznej, jako
niepoddających się żadnej teorii, leżących poza granicami poznania, teoria chaosu
ma istotny i mocny walor. Widzi ona rozwój, jako przechodzenie (niekiedy
spontaniczne/żywiołowe) między oddzielnymi stanami równowagi. Co ciekawe,
spostrzeżenia tej teorii o występujących stanach nieuporządkowanych, o względnej
trwałości struktur między zmianą, a trwaniem (osobliwa strefa przejściowa),
wyjątkowo przylegają do obserwacji stanów rzeczywistych odnoszących się do
instytucji i organizacji publicznych.
Jeżeli poczynić teraz pewne uogólnienie, to można postawić tezę, że
w warunkach, w których istnieją stany właściwe, a teoretycznie wskazane przez
teorię chaosu, zasoby informacji podlegają (albo wręcz muszą podlegać)
żywiołowemu
multiplikowaniu,
nie
tworząc
w efekcie
spójnych
i komplementarnych zbiorów. Taka teza musi być uwzględniona, jako konieczny i
kardynalny postulat dla modelowej metodyki projektów informacyjnych
w administracji.
Relacje: organizacja publiczna- otoczenie zewnętrzne
Wśród cech organizacji administracji publicznej, mających konsekwencje
dla sposobu realizacji projektów informacyjnych, koniecznie trzeba wyróżnić
właściwości jej relacji z otoczeniem zewnętrznym. Najbardziej lapidarną
konstatacją może być teza o dających się zauważyć antagonizmach między
organizacją i otoczeniem. Ich przyczyną, jak się wydaje, jest przede wszystkich
zakres uprawnień i realna możliwość dostępu do istniejących zasobów informacji,
zarówno w rozumieniu dostępu biernego, ale i czynnego, polegającego na
uzupełnianiu i modyfikowaniu zbiorów informacji. Spośród innych przyczyn,
leżących poza kategoriami emocjonalnymi (subiektywnymi), warto jeszcze
wskazać na:
a) odmienność zadań administracji publicznej i instytucji z je j otoczenia,
b) odmienność procedur funkcjonowania administracji od instytucji biznesowych
(gospodarka, finanse),
c) możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów zasobów (ludzkie,
finansowe, materialne).
Relacje organizacji publicznej z otoczeniem upoważniają do kolejnego
uogólnienia: system informacyjny powinien stwarzać szanse przełamania
konfliktu, a nawetantagonizmu, organizacji publicznej i jej otoczenia poprzez
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Kauffman S.A., The origins o f Order: Self-Organization and selection in Evolution,
Oxford University Press, New York, Oxford 1993; Krupski Rafał, Teoria chaosu a
zarządzanie, „Organizacja i kierowanie”, nr 2 (96), 1999 r.; Olejniczak Zbigniew,
Dialektyka sukcesu i porażki projektów informatycznych w administracji publicznej, (w:)
(Pr.zbior.red. Z.Szyjewski, J.K.Grabara, J.S.Nowak), WNT, Warszawa - Szczyrk, 2003.
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demokratyzację uprawnień
gromadzonych zasobów.

w

zakresie

dostępu

biernego,

i aktywnego

do

Relacje: organizacja publiczna- otoczenie wewnętrzne
Otoczenie wewnętrzne organizacji (przy jej eklektycznej - jak powyżej
wspomniano - organizacji i architekturze kompetencji) może stwarzać podobne
problemy, jak występujące w relacjach z otoczeniem zewnętrznym. Tym bardziej
będzie to widoczne, im bardziej złożoną i rozbudowaną strukturę bierzemy pod
uwagę. Przy strukturach rozbudowanych i złożonych w zasadzie można powtórzyć
problemy występujące w relacjach z otoczeniem zewnętrznym. Jednakże tym
razem „brak wyraźnego ośrodka antagonizującego”, a jeżeli ju ż jest, ma on często
charakter tworu wirtualnego. Analiza ścieżek decyzyjnych w organizacji może
pokazać, że ośrodek antagonizujący posiada specyficzną właściwość
przemieszczania się wzdłuż ścieżki decyzyjnej. Jego doraźna lokalizacja jest
zgodna z aktualnym miejscem podejmowania decyzji.
Uwagi i postulaty o charakterze metodycznym, ze względu na sposób
tworzenia systemu informacyjnego, należy jeszcze poszerzyć o jakościowo nową
listę:
a) unikanie hermetyczności informatyki (pojęć, narzędzi, sposobu komunikacji)
w udostępnianiu zasobów informacyjnych,
b) istnieje
konieczność
upraszczania
struktur
dostępu
do
zasobów
informacyjnych,
c) ważne jest stosowanie języków komunikacji, wybiegających poza metody
inżynierskie w informatyce. Takie cechy noszą np. systemy zarządzania
wiedzą.
Sposoby pozyskiwania zasobów dla projektów informacyjnych
Projekty w administracji publicznej „obciążone są” przekonaniem
0 nieograniczonym dostępie zamawiającego do zasobów finansowych i braku w
tym przypadku poważniejszych ograniczeń. W wyniku takiego przekonania'3
pojawiają się problemy w uzyskaniu satysfakcjonującej efektywności ju ż na etapie
realizacyjnym. Nawet zdefiniowanie zasobów finansowych (tzn. ich faktyczne
zagwarantowanie) nie zabezpiecza sukcesu projektu. W większości przedsięwzięć
realizowanych w administracji publicznej o ich sukcesie decydowały zupełnie inne
czynniki aniżeli finanse.
Drugim poważnym czynnikiem, wpływającym na rezultaty projektu
1 skuteczność realizacji, jest dostępność zasobów ludzkich. Najczęściej
15 Należy zauważyć, że pogląd ma swoje realne uzasadnienie. Projekty w obszarze
zastosowań informatycznych, kontraktowane przez administrację opierają się na
jednoznacznie zdefiniowanym budżecie. Autor niniejszego opracowania wyraża pogląd, że
projekt posiadający „sztywny” budżet staje się zahermetyzowany co najmniej podwójnie:
zamawiający kończy definicje wymagań znacznie przed odbiorem produktu końcowego i
faktycznie traci możliwość ich aktualizacji; wykonawca może minimalizować swoje
zaangażowanie, m.in. ze względu na radykalnie sprzyjające temu rosnące technologiczne
możliwości wytwarzania, tym bardziej, im dłuższy jest czas realizacji.
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administracja publiczna nie dysponuje zasobami ludzkimi gwarantującymi
sprawnej realizacji projektów informacyjnych. Dotyczy to każdego z etapów
realizacji systemu: specyfikacji wymagań, realizacji, wdrożeń, a także fazy
eksploatacji. Najczęściej stosowaną metodą rekompensaty niedoboru zasobów
ludzkich jest zakup kompleksowej dostawy: opracowanie produktu, jego
wykonanie i wdrożenie zlecane jest jednemu dostawcy. W rozumieniu
zamawiającego, kompleksowość dostawy ma gwarantować wysoką jakość
i spójność komponentów produktu (w tym informatycznych i nieinformatycznych).
Analiza zależności projektów systemów informacyjnych od dostępności
i poprawności doboru zasobów pozwala sformułować następujące postulaty,
odnoszące się do metodyki projektu:
a) istnieje potrzeba dynamicznego optymalizowania zasobów finansowych ze
względu na zakres projektu i wymagania zamawiającego w trakcie jego
realizacji,
b) rozstrzygnięcia na poziomie metodyki projektu wymaga pozyskiwanie
zasobów ludzkich na potrzeby projektu,
c) sposób realizacji projektu powinien umożliwiać (najlepiej) ciągłą modyfikację
wymagań ze względu na: uwarunkowania formalno - prawne, oczekiwania
benficjena, możliwości technologii informatycznych.
IV. Projekt informatyczny - informacyjny
Stan wiedzy i umiejętności w służbach publicznych, a także poziom
zastosowań i rozwiązań informatycznych w administracji publicznej, poziom
integracji poszczególnych systemów w systemy rozległe nakazuje systemy
wykonane z zastosowaniem technologii informatycznych traktować, jak systemy
informacyjne. Przyczyn takiego podejścia należy szukać w następujących
przesłankach16:
a) stosowanie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania informacją
w administracji publicznej, stanowi niezwykle ważny i konieczny warunek
nadążania służb publicznych (państwa) za oczekiwaniami i potrzebami
społecznymi,
b) projekty wykorzystujące technologie informatyczne w administracji publicznej
(z uwzględnieniem wojskowości i bezpieczeństwa państwa) będą miały
dominujące znaczenie dla kondycji rynku informatycznego, jednego z bardziej
rozwojowych i dynamicznych, tym samym mamy więc bezpośrednie
przeniesienie (i sprzężenie), przynajmniej niektórych dylematów rozwojowych
właściwych dla administracji publicznej na sferę biznesu,
c) w związku z tym, że administracja publiczna jest i będzie liderem - ze względu
na skalę zatrudnienia - wśród pracodawców, nowoczesne technologie
informatyczne stosowane w jej obszarze, będą oddziaływały na umiejętności
(będą je wymuszały) i poziom wiedzy w wymiarze ogólnospołecznym. Bez

16 Olejniczak Zbigniew, Dialektyka sukcesu ...,op.cit.
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spełnienia tego zastrzeżenia, pojęcie „społeczeństwo informacyjne” będzie
miało teoretyczny wymiar, a technologie pozostaną bezużyteczne,
d) projekty ukierunkowane na zastosowanie technologii informatycznych mają
szansę stać się znakomitą szkołą skutecznego i efektywnego zarządzania,
popularyzowania podejścia menedżerskiego i biznesowego w administracji.
Obok uwarunkowań właściwych z punktu widzenia rozwoju techniki i
technologii, warto przytoczyć argumentację wynikającą z bardzo szczególnych
procesów zachodzących w Europie. Należą do nich m.in.:
a) wymagania Unii Europejskiej w zakresie kontroli wydatkowania środków
pomocowych wym agają raportowania z poziomu konkretnych beneficjentów.
Bez skutecznych systemów monitorowania wydatków i oceny ich efektów nie
zostaną spełnione podstawowe warunki donatora (UE),
b) systemy informatyczne realizowane w latach 90., w pierwszej fali wielkiej
informatyzacji administracji są już przestarzałe. Wymiana całych systemów
staje się koniecznością,
c) w administracji publicznej następuje stopniowa i konsekwentna wymiana kadr
na wszystkich szczeblach zarządzania. Nowe kadry są J u ż przyzwyczajone”
do nowych narzędzi informatycznych, można nawet mówić o żądaniu
dostępności tych narzędzi przez nowych pracowników administracji.
W ykorzystane powyżej sformułowanie nt. potrzeby nowego podejścia do
systemów, wykorzystujących technologie informatyczne, znajduje różnorodne
uzasadnienie. Niektórzy z autorów są skłonni konsekwentnie stosować nazwę
systemy informatyczne dla oprogramowania wspierającego procesy zarządzania i
decyzyjne na różnych etapach jego rozwoju17 podczas, gdy dla tych samych
systemów, za bardziej poprawne wydaje się stosowanie określenia systemy
informacyjne1*. Ponieważ problem nie leży w zakresie „formalnego uzgodnienia”
sformułowania, a bardziej jego rzeczywistego zakresu, warto bliżej go rozważyć.
Możemy oczywiście wyrazić zgodę na to, że w konkretnych sytuacjach, przy
pełnym zrozumieniu obszaru dyskusji przez każdą z uczestniczących stron, będzie
następowało stosowanie powyżej podanych pojęć. Rzecz więc w faktycznym
zakresie pojęciowym określenia: system informacyjny.
Na wstępie rozważań można przyjąć, że po to, aby mówić o systemie
informacyjnym, konieczne są następujące elementy połączone w pewną całość:19
a) zbiór/zbiory informacji,
b) nadawcy informacji,
c) techniczne środki przesyłania i przetwarzania informacji,
d) kanały przesyłu informacji,
e) odbiorcy informacji.

17 Adamczewski Piotr, Zintegrowane systemy informatyczne, Mikom, Warszawa, 1998.
18 Zieliński Jerzy S., Inteligentne systemy w zrządzaniu. Teoria i praktyka, Warszawa,
2000.

19 Nowicki A., Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu
przedsiębiorstwem, W ydawnictwo Akademii im. Oskara Langego we Wrocławiu,
Wrocław, 1999.
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Przytoczone określenie systemu informacyjnego należy zakwalifikować,
jako czysto formalne, uproszczone i sprowadzone do fizycznego zidentyfikowania
jego elementów, podczas, gdy najbardziej interesujące aspekty systemu
informacyjnego leżą poza jego „częścią inżynierską”.
Na ile różne może być podejście do funkcjonowania systemu
informatycznego pokazuje analiza semiotyczna informacji i właśnie przekazu
informacyjnego. W tym podejściu najistotniejszy jest przekaz i aspekty z nim
związane20. Warto tutaj wskazać na aspekty logiki budowy informacji, czy
niezwykle ważne zjawisko asymetrii przekazu informacji. To ostatnie stwierdzenie
wyraźnie wskazuje na potrzebę zwracania uwagi na jakość systemu
informacyjnego, w którym zjawisko asymetrii winno być eliminowane.
Jeżeli nadal pozostaniemy w rozważaniach przy podejściu semiotycznym
(trzeba tutaj zachować przynajmniej m inimalną spójność pojęć i ich znaczenia),
wiadomość (czyli dowolny przekaz) może przybrać różne formy, może być
transportowana za pomocą różnych sygnałów. 1 tak, w takim ujęciu systemy
informacyjne m ają tak bardzo popularne cechy, jak inultimedialność, możliwość
przetwarzania (i odbierania) sygnałów z każdego miejsca.21 Zauważmy, że to
ostatnie podejście dość mocno akcentuje rozległość przestrzenną systemu
informacyjnego. Mamy więc zapewne prawo poczynić i taką konstatację, że
system informacyjny nie musi się zamykać w ramach jakiejkolwiek technologii,
nawet jeżeli ta odkłada się w sposób szczególnie mocny na jego atrakcyjności.
Spośród formalnych opisów systemu informacyjnego warto przytoczyć
następującą formułę:
SI = {P, I, T, O, M, R}
Uzyskujemy więc oto określenie systemu informacyjnego (SI) takiego, w
którym poszczególne podmioty (P) przesyłają między sobą, albo wprost użytkują
informację (I) posiłkując się metainformacjami (M), relacjami (R) między nimi w
określonych warunkach organizacyjnych (O).
W takim ujęciu uzyskujemy kolejne atrybuty systemu informacyjnego,
który ju ż zdecydowanie wykracza poza ramy „magazynów” (zbiorów) informacji,
infostrady transportowej (T) i nie wykazujących kreatywności nadawców i
odbiorców. Poprzez wskazanie na takie atrybuty, jak: relacje (R) oraz organizacja zbiory form organizacyjnych (O) możemy wskazać na fakt, że system
informacyjny powinien posiadać dodatkowo kolejne cechy, tj. pozwalać na
pozyskiwanie informacji wirtualnych, czyli takich, które stają się widoczne
poprzez wykorzystanie informacji jawnych, rozpatrywanych przez pryzmat zasad
(R). Takie podejście to ju ż wprost nawiązanie do systemów zarządzania wiedzą,22

20 Noga Agnieszka, Informacja i systemy informacyjne z punktu widzenia semiotyki, (w:)
Systemy informatyczne, zastosowania i wdrożenia 2003, (Pr.zbior. red. J.K.Grabara,
J.S.Nowak), W arszawa - Szczyrk, WNT, 2003. 3, 2001 r.
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Kisielnicki Jerzy, Informatyczna struktura zarządzania, PWN, Warszawa, 1993.

22 Probst Gilbert, Raub Steffen, Romhardt Kai, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna
ekonomiczna, Kraków 2002.

21

których osobliwością jest właśnie ukrycie (chociaż nie jest to działanie z
premedytacją) wiedzy w informacjach wirtualnych.
Przy analizie systemu informacyjnego można wyjść też od pojęcia samego
systemu, jako zbioru elementów, z których każdy stanowi pewien fragment
rzeczywistości.2’ Te elementy posiadają zdefiniowane wejścia i wyjścia,
komunikując się ze sobą. Procesy komunikowania mogą być opisane relacjami,
albo bardziej złożonymi funkcjami. Na wejściach i wyjściach poszczególnych
elementów m ogą pojawiać się także konkretne wartości. Elementy systemu mogą
być następnie zhierarchizowane, oddając w ten sposób właściwości modelowanej
rzeczywistości, jej struktury i zachodzących relacji. W takim ujęciu systemu
uzyskujemy dość istotną wskazówkę, dotyczącą modelowania wzorca
rzeczywistości poprzez jego dekompozycję do postaci mniejszych elementów i
określenie relacji (wejść - wyjść) pomiędzy nimi.
Wspomniane modelowanie, albo inaczej opis systemu informacyjnego,
może być zrealizowane na czterech poziomach abstrakcji.2'1 Każdy z nich
uwzględnia inne grupy adresatów i beneficjentów konstruowanego systemu:
a) poziom strategiczny - opis systemu uwzględnia potrzeby decydentów,
a koncentruje się na definicji obiektów, charakterystyk, wymogów,
b) opis pojęciowy adresowany do specjalistów branży, zawiera dokładny opis
modeli, kryteriów,
c) opis logiczny - adresowany do projektantów i analityków, tutaj powstają
relacje, opisy funkcjonalne wejść - wyjść,
d) poziom fizyczny poprzedzający i wspierający bezpośrednio implementację
systemu w przyjętym języku (środowisku) programowania.
Przeprowadzona próba określenia właściwości uniwersalnych systemu
informacyjnego może prowadzić do swoistej jego definicji. Na system składają się
następujące elementy:
a) podmioty (P) będące jego właściwymi beneficjentami, prowadzące wymianę
informacji, lub użytkujące nagromadzoną informację,
b) informacje (I) dostępne w postaci jawnej lub wirtualnej,
c) relacje i zasady (R) pozwalające na wykorzystanie informacji bezpośrednio lub
poprzez dodatkowe metody wnioskowania,
d) część techniczna (T), do której można zaliczyć również kanały przesyłu
informacji,
e) rzeczywistość, zamodelowana w postaci zhierarchizowanej kompozycji
elementów. Ta sama rzeczywistość następnie korzysta ze wsparcia systemu
poprzez jego użytkowanie. Jeżeli więc pojawiają się zastrzeżenia do
stosowanych systemów to właśnie z tego sprężenia m ogą one wynikać: tak
zamodelować rzeczywistość, aby wytworzony model jak najlepiej do niej
przylegał na etapie zastosowania.
23 Senczyna Stefan, red., Analiza i modelowanie systemu informacyjnego przedsiębiorstwa
- wybrane zagadnienia, W ydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000.
24 Karliński W., Modelowe rozwiązania systemu informacyjnego w ochronie zdrowia,
Centrum Studiów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa, 2001.
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V. Jakość systemów informacyjnych
Systemy informacyjne podlegają stałej weryfikacji jakościowej. Na tyle, na
ile wypełniają one oczekiwania użytkowników, na tyle adekwatna jest ocena
jakościowa. Jakość to więc nic innego, jak poziom i sposób zaspokojenia potrzeb
użytkownika systemu informacyjnego.
Systemy informacyjne w administracji podlegają pewnym ogólnym
(uniwersalnym) kryteriom jakościowym, tak jak to ma miejsce w przypadku
systemów, w innych organizacjach i instytucjach komercyjnych, badawczych, itp.
Warto jednak rozważyć: czy obok znanych już kryteriów, istnieją inne miary
jakości, o których można stwierdzić, że ich źródła leżą zdecydowanie poza
obszarem właściwym dla technologii informatycznych?
W istocie, sięgając do klasyki literatury z zakresu jakości, warto wskazać
na W .Edwardsa Deminga (chociaż trzeba pamiętać, że wszystko zaczęło się
Waltera A.Shewharta), który w swoich 14. zasadach trafnie ujął istotę tego, co
można nazwać podejściem jakościowym .25 Wśród wskazówek tego prekursora na
temat jakości, na pierwszy plan wysuwa się potrzeba innego podejścia do procesu
wytwarzania, wręcz zostało to określone, jako nowa filozofia i nowe myślenie.
W tym ujęciu jakość została, i to zupełnie słusznie, potraktowana jako pewien
wynik złożonego procesu społecznego, w którym pierwszoplanowego znaczenia
nabiera: organizacja pracy, a ponadto rola menedżera i umiejętność wykonawców,
itd.
Jeżeli w odniesieniu do W.E.Deminga przyjąć, że jako pierwszy
„uspołecznił sens pojęcia jakości”, kolejny klasyk jakości, Joseph Juran z potrzeby
(albo cechy koniecznej) utylitarności produktu uczynił paradygmat produkcji i
wytwarzania26. W istocie rzeczy, jeżeli przeanalizować zasady planowania jakości
określone przez J.Jurana, to dominuje praktycznie jedna myśl: należy określić
dokładnie kto jest klientem i czego potrzebuje, a następnie zrobić wszystko, aby
wytworzyć pożądane przezeń dobro konsumpcyjne.
Philip B.Crosby z kolei, określając 14 kroków doskonalenia jakości, może
być uznawany za prekursora jakości tak, jak jest ona dzisiaj zdefiniowana w
standardzie ISO. Od 14. etapów doskonalenia jakości wg. P.B.Crosby do
współcześnie zdefiniowanych norm ISO pozostaje przysłowiowa „prosta droga”.
Biorąc pod uwagę rekomendacje klasyków jakości, a także doświadczenia
płynące z praktyki realizacji dużych projektów systemów informacyjnych można
poczynić kilka spostrzeżeń, które w rozważaniach nad jakością mają swoje
uzasadnienie:
a) pojęcie jakości produktu (usługi) jest zawsze (i powinno być) związane z
konkretnym produktem (usługą). Tak, jak nie ma produktu w ogóle (abstraktu),
tak nie ma pojęcia jakości w ogóle,

25 Nauki Deminga ciągle popularne, Zarządzanie na Świecie 2/2000.
26 Robert Karaszewski, TQM teoria i praktyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i
Kierownictwa, TNOiK „Dom organizatora”, Toruń 200 lr.
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b) system informacyjny stanowi cel ostateczny i naczelną zasadę przedsięwzięć
wykorzystujących technologie
informatyczne.
Rozwój
infrastruktury,
oprogramowania, albo ich wytworzenie od nowa ma sens i znaczenie jedynie
wówczas, jeżeli służy usprawnieniu procesu wymiany informacji pomiędzy
użytkownikami. Właściwe zrozumienie kontekstu społecznego produktów
wykorzystujących technologie informatyczne, stanowi jedną z poważniejszych
barier poprawy ich jakości,
c) naturą procesów (procedur) komunikacyjnych jest ich „poprzeczny” przebieg.
System informatyczny wytwarzany jest w opozycji do natury procesu
komunikowania się, jako układ zamkniętych i zakończonych czynności,
najlepiej, ujętych w układzie funkcjonalnym. Naturalną właściwością systemu
informatycznego jest oprogramowanie kolejnych czynności, skończonych
czynności. Mamy więc poważną (może rozwiązywalną sprzeczność)
prawdziwej natury procesu komunikacji i jego inżynierskiej implementacji,
d) zasadnicza rozbieżność między naturą procesów komunikacyjnych i ich
inżynierskim ujęciem w systemach informatycznych, wpływa na skuteczność
zarządzania procesem wytwarzania systemu informacyjnego. Odczytanie
naturalnego procesu komunikacji i jego zamknięcie w sformalizowanych
procedurach, wprowadza łatwy i przewidywalny mechaniczny układ
następstw. W tym ujęciu obok twierdzenia „łatwy i przewidywalny” występuje
też „mechaniczny” . Jeżeli dalej podtrzymać związek między prostotą
„mechaniki zdarzeń” i ulubionym kreowaniem przez informatykę struktury
zarządzania opartej na układzie funkcjonalnym, trzeba koniecznie odnotować
negatywne skutki tego działania. Należy do nich zaliczyć:
• (wzmocnione) konflikty interesów przedstawicieli różnych ogniw
naturalnego procesu komunikacyjnego,
• wytłumienie „poprzecznej” natury procesów poprzez wymuszanie
sztucznego przerywania ciągów komunikacyjnych na granicy organizacji,
czyjej komórki. Pomimo, że proces komunikacji pomiędzy punktem „A” a
punktem „B” jest jednym ciągiem, podlega przerywaniu na granicy
komórek,
• niepoprawne umiejscowienie jednostki kierującej projektem. Projekty
informatyczne przypisuje się do komórki informatycznej z automatu,
• niejednoznaczne identyfikowanie przyczyn niepowodzeń, jeżeli tkwią one
w systemie organizacji instytucji, projektu,
e) użytkownik nie ma przesłanek, aby wyrażać pogląd o architekturze systemu i
sposobie realizacji celów. Warto przemyśleć „mit użytkownika” . Takie
stwierdzenie jest w jawnej opozycji do zaleceń J.Jurana, tak by się wydawało.
Jest jednak inaczej i chodzi bardziej o konstruktywne usankcjonowanie
praktyki, aniżeli odrzucenie zalecenia. Praktyka jest natomiast taka, że w
definiowaniu każdego nowego systemu uczestniczą przedstawiciele
użytkownika wyłonieni z grupy „najbardziej świadomych” uczestników
procesów. W żadnym z przypadków nie występuje sytuacja, aby to użytkownik
tworzył wymagania systemu w stopniu równie znaczącym jak analityk lub
24

programista. Niezależnie od sposobu i stopnia szczegółowości specyfikacji
wymagań systemu informacyjnego, odpowiedzialność za produkt końcowy
rozkłada się w równym stopniu na użytkownika i wykonawcę,
f) zamawiający produkt w swoich oczekiwaniach musi uwzględniać interes
biznesowy wykonawcy. Wykonawca powinien dokładać staranności, aby jego
najlepsza wiedza i dostępność najnowszych technologii decydowała o kształcie
produktu w interesie zamawiającego.
Obok wskazówek dotyczących jakości, a wyprowadzonych z dorobku
klasyków teorii jakości należy także wskazać na występujące w dyskusji nad
jakością systemów informacyjnych, uniwersalne właściwości,27 którymi są takie
cechy, jak bezpieczeństwo, przyjazność, minimalizacja zjawiska redundancji,
funkcjonalność, itp. Wymienione właściwości odnoszą się po części do systemu,
po części zaś uwzględniają potrzeby ich użytkownika. W tym miejscu poza
dyskusją pozostaje np. taka cecha jak funkcjonalność. Jest ona trudna do
zmierzenia dla gotowego systemu informacyjnego, a tym bardziej będzie wręcz
niemierzalna dla systemu w fazie projektu.
W analizie kosztów i korzyści, wynikających z oceny systemu, w fazie
postimplementacyjnej, wskazuje się na trzy poziomy oceny: funkcjonalny,
używalności i użyteczności.28 Natomiast w ocenie korzyści wynikających ze
stosowania systemu informacyjnego wymienia się takie właściwości, jak:
dokładność, elastyczność, niezawodność, bezpieczeństwo, szybkość. Te mogą być
bez większego sprzeciwu przyjęte, jako wyznaczające jakość29. Ponieważ zaraz
dalej wskazuje się i na takie cechy, jak: jakość, zadowolenie użytkownika,
używalność (przydatność informacyjną) widać, że miar jakościowych należy
szukać wg innej systematyki.
Dostarcza jej norma ISO 9126, definiująca sześć podstawowych cech
charakteryzujących oprogramowanie, które przy określonych zastrzeżeniach
można przyjąć również dla systemów informacyjnych.
Funkcjonalność, czyli zdolność systemu do realizacji wymagań i potrzeb
użytkownika. Podstawowy zakres funkcjonalności systemu powinien wynikać z
aktualnie realizowanych procesów. Podstawą dla ich zdefiniowania powinien być
szczegółowy audit procesów i procedur realizowanych w organizacji, dla której
system ma być przygotowany. Trudno przewidzieć na ile funkcjonalność powinna
realizować wymagania aktualnego, czy przyszłego użytkownika.
Niezawodność jako cecha świadcząca o poprawności wykonywanych funkcji.
Przede wszystkim system nie może mieć błędów, rozumianych jako
programistyczne, ale także logiczne, czy w końcu technologiczne. Miarami
służącymi do oceny niezawodności są liczba stwierdzonych błędów i średni czas
niezawodnej pracy systemu. Istotną charakterystyką związaną z niezawodnością
jest czas średni naprawy błędu, naprawa funkcji i błędów w danych
spowodowanych awarią.
27 Adamczewski Piotr, Zintegrowane system y..., op.cit.
28 Benon-Davies Paul, Inżynieria systemów informacyjnych, Warszawa, WNT, 1999.
29 Tamże.
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W projekcie systemu należy przewidzieć procedury identyfikujące
możliwe do wystąpienia biedy, ponadto dodatkowo należy przewidzieć procedury
zarządzania zdarzeniami. Od kompletności przestrzeni zdarzeń i prostoty reguł
reagowania na nie zależ)' poziom niezawodności systemu.
Użyteczność, której m iarą jest stosunek „uogólnionych korzyści”, płynących z
wykorzystania systemu do „uogólnionych kosztów”, związanych z jego
eksploatacją. Łatwość wykorzystania systemu jest jed n ą z tych cech. Sposób
obsługi systemu musi być prosty i przyjazny w opanowaniu. Dotyczy to zarówno
systemu pomocy wewnątrz aplikacji, przejrzystej i zrozumiałej nawigacji,
wyeliminowania redundancji przy wprowadzaniu danych, jak i możliwości
sprawnego administrowania czy zarządzania zdarzeniami.
Użyteczność będzie decydować o sukcesie wdrożenia i powszechności
stosowania. Tam, gdzie mamy środowisko niezhierarchizowne, właśnie
użyteczność może mieć decydujące znaczenie.
Efektywność, jest
m iarą wydajności oprogramowania
odniesioną do
wykorzystanych przez nie zasobów. Najważniejszym zasobem jest oczywiście
czas. System musi w krótkim czasie udzielać odpowiedzi na zadane pytania. W
takim rozumieniu, pojęcie szybkości jest kategorią względną. Można
zaproponować szereg wskaźników szybkości reakcji biorąc pod uwagę wygodną
dla użytkownika realizację określonych zadań. Inne zasoby, istotne dla oceny
efektywności, wiążą się z zapotrzebowaniem na infrastrukturę sprzętu
komputerowego. W przypadku eksploatowania takiego systemu, użytkownik
pow'inien mieć wrażenie, że pracuje w systemie działającym w czasie (quasi)
rzeczywistym.
Pielęgnowalność oznacza możliwość łatwego wprowadzania modyfikacji. W ciągu
swego „życia” każdy system podlega wielokrotnym modyfikacjom. W trakcie
eksploatacji do systemu wprowadzane są popraw'ki mające na celu np. usunięcie
stwierdzonych błędów', poprawę efektywności realizacji funkcji. Ma to kapitalne
znaczenie dla ograniczenia kosztów związanych z eksploatacją systemu oraz ze
zwiększeniem jego niezawodności. Żaden system nie jest pozbawiony błędów, a to
co najważniejsze to łatwość znalezienia ich i usunięcia.
O możliwości aktualizacji systemów decydują przede wszystkim zakresy
zmian, których wprowadzanie może zależeć np. od zmian w organizacji, prawie,
procedurach. Im zmian jest więcej, im są głębsze, tym trudniej utrzymać spójność
procesu zmian.
Przenaszalność to możliwość wykorzystania oprogramowania w wielu
środowiskach, a także łatwość instalacji systemu. Stosowanie standardów
w'odniesieniu do interfejsu użytkownika ułatwia proces jego edukacji
przyspieszając proces wdrożenia.
W literaturze prezentuje się także podejście, ujmujące kryteria jakościowe
w' dwóch kategoriach: kryteriów zależnych i kryteriów niezależnych/0 Pierwsza
grupa stanowa zbiór cech niezależnych od rozwdązań konkretnego systemu, albo

30 Kisielnicki J., Informatyczna struktura ..., op.cit.
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można także je określić mianem kryteriów obligatoryjnych dla każdego systemu.
Należy tutaj zliczyć:
a) dyspozycyjność informacji, a więc możliwość sięgnięcia do zasobów
informacji w dowolnym czasie,
b) aktualność informacji polegająca na udostępnianiu zasobów bieżących,
odświeżanych i aktualizowanych w dostępie bezpośrednim,
c) rzetelność informacji, czyli jej poprawność i zgodność zawartości zasobów z
ich wizualizacją. Rzetelność informacji rozpoczyna się na etapie jej
pozyskiwania,
d) straty informacji, które winny być minimalne na odcinku między informacją
pierwotną a otrzymaną przez użytkownika,
e) porównywalność informacji polegającą na jej podobieństwie do rzeczy i
zjawisk rzeczywistych, do struktur i procesów, które ilustruje.
Do grupy kryteriów zależnych, opisujących system informacyjny, a więc
podlegających modyfikacjom, należy zaliczyć: niezawodność przetwarzalność,
elastyczność, wydajność, czas realizacji, bezpieczeństwo, stabilność, poufność. Te
kryteria pozostają w korespondencji z ju ż objętymi i opisanymi w normie ISO
9126. Wśród kryteriów zależnych wymienia się jeszcze i takie, jak koszt systemu,
aktywność.
Niezależnie od uzasadnienia teoretycznego atrybutów jakościowych
systemu informacyjnego, warto podać i takie wskazówki, w myśl których system
może podlegać pomiarom na dwóch etapach powstawania: na etapie opracowania
(ocena wstępna, wejściowa) oraz po zrealizowaniu (ocena końcowa, wyjściowa).31
Przykładem takiego podejścia jest zastosowanie makrometryki (kryteriów
wykonawczych systemu).
Istota pomiaru zastosowana w ocenie systemu z wykorzystaniem
makrometryki polega na dobrym zdefiniowaniu celów systemu.32 Cele zostają
rozpisane na cele cząstkowe, a tym są przypisane miary jakościowe i ilościowe. To
co charakterystyczne w zastosowaniu makrometryki, to brak uniwersalnych początkowych kryteriów'. W ynikają one zawrze z uw'arunkow'ań szczególnych
zastosowania systemu. Kryteria jakościowe
tym podejściu odnotowują fakt
zaistnienia konkretnej cechy (właściwości). Kiyteria ilościowe z kolei (nie zawsze
dotyczą tej samej cechy) wskazują na wartościowe zmiany w oznaczonych
kategoriach.
Wykonanie pomiarów, zgodnie z makrometryką, jak wspomniano, zostaje
wykonane na etapie opracowania, a następnie na etapie postimplementacji.
Dopiero porówmanie wyników z obu pomiarów pokazuje: czy i na ile system
informacyjny spowodował zmiany i jaki jest ich kierunek (poprawa- pogorszenie).
Tak więc ocena jakościow a systemu informacyjnego musi łączyć dwa podejścia:
ogólne, które można nazwać teoretycznym (albo uniwersalnym) oraz szczególne.

j 1 Benon-Davies P., Inżynieria systemów .., op.cit.
Główne kryteria wykonawcze Systemu Informatycznego “SYR1USZ”, Opracowanie
MGPiPS, Warszawa, X, 2003 r.
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VI. Misja systemów informacyjnych
Jak ju ż wcześniej zaznaczono, systemy informacyjne realizowane
w administracji publicznej spełniają misję, która wykracza poza zwykłą rolę
administracji w organizowaniu życia społeczeństwa. M ożna postawić tezę, że
systemy informacyjne realizowane na potrzeby administracji publicznej wpływają
na edukację33 społeczeństwa, demokratyzują dostęp do licznych usług i dóbr,
wyrównują szanse dostępu do wiedzy, umożliwiają realny wpływ na decyzje
podejmowane przez organy i instytucje państwa. Systemy informacyjne
w administracji są „fizyczną częścią procesu” tworzenia społeczeństwa
informacyjnego.
Określenie „społeczeństwo informacyjne” zrobiło wyjątkową karierą w
ostatnich dziesiątkach lat. Podobnie zresztą, jak i określenie „globalizacja”, jest
wieloznaczne i dużo łatwiej daje się definiować przez pytania (czy pojęcie
społeczeństwo informacyjne oznacza ...? ) aniżeli konstatacje.34 Ze zjawiskiem
„społeczeństwo informacyjne” m ają związek technologie, wydarzenia społeczne i
polityczne, zdarzenia gospodarcze, kulturalne, itp. Wszystko co służy współpracy,
wymianie, oddziaływaniu, jeżeli odbywa się w makroskali jest globalne i jest
oparte na nowych technologiach komunikacji.
W pewnych, dopuszczalnych granicach można stwierdzić, że te pojęcia
przenikają się, a cechy tak właściwe technologiom informacyjnym przejmują
również struktury społeczne i gospodarcze/5 Między tymi pojęciami istnieje
zależność i związek: globalizacja jest uwarunkowana przez nowe technologie;
nowe technologie są tym bardziej efektywne im bardziej istnieją warunki
i akceptacja dla ich relacji w wymiarze globalnym. Co ważniejsze, społeczeństwo
informacyjne, tak powszechnie i obiegowo kojarzone z faktem wszechobecności
techniki komputerowej, a więc komputera, jest czymś innym: jest uznaniem, że
informacja urasta do rangi jednego z najważniejszych czynników rozwoju, właśnie
informacja, a nie komputer. Zresztą, gdy to pojęcie zostało wykreowane, skala
zastosowań komputera, jak to ma miejsce dzisiaj, była jeszcze niewyobrażalna.36
Społeczeństwo informacyjne jest bardziej uświadomieniem znaczenia informacji
aniżeli przymusem technologii37. Fakt, że aktualnie technologia wydaje się być
dom inującą i wysuwa na plan pierwszy, w niczym nie umniejsza właściwości
poglądu o obiektywnym etapie rozwoju cywilizacyjnego, w postaci społeczeństwa
informacyjnego.
33 Biała księga 2004. Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Instytut Badań nad G ospodarką
Gdańsk - W ARSZAW A, 2004.
34 Pietrasieński Paweł, Globalizacja a zagrożenie dla rozwoju gospodarki światowej,
„M arketing i Rynek”, N r 1, 2001.
35 Castella M., The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 1-3,
Blackwell.Oxford, 1996-2000.
36 Dordic H., W ang G.: The Information Society. A Retrospective View. SAGE, London
1995.
37 Europa i społeczeństwo globalnej informacji, Raport B angem anna, Bruksela, 26 maja
1994 r.
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Trudo w jednoznaczny sposób zdefiniować samo pojęcie społeczeństwa
informacyjnego.38 W literaturze, pojawiły się pojęcia eGeneracji,39 czy znane
określenie: trzecia fala.40 W definicjach eksponowane jest znaczenie: informacji,
technologii informatycznych, roli przemysłu telekomunikacyjnego.41 Ważne jest w
tej dyskusji dostrzeganie kwestii rozległych konsekwencji zaistnienia zjawiska:
społeczeństwo informacyjne. Idea zrównoważonego rozwoju - z kolei - wskazuje
na potrzebę uwzględniania nie tylko aspektów techniczno - ekonomicznych ale
również kulturowych, społecznych, psychologicznych. W tym wątku rozważań
ujawnia się związek bogactwa form i organizacji życia społecznego z technologią
informatyczną. Zrównoważony rozwój musi uwzględniać również tak „odległe od
technologii informatycznych” obszary, jak rolnictwo, turystyka, usługi, a powinien
przy tym prowadzić m.in. do poprawy jakości i zakresu usług medycznych,
poziomu wykształcenia, ograniczenia niedostatku, czy rozwoju usług administracji
publicznej. 2
Właśnie w obszarze administracji publicznej, dobrze eksponuje się wpływ
technologii informacyjnych na zrównoważony rozwój. Ponieważ administracja
przenika praktycznie wszystkie sfery życia publicznego (m.in.): politykę,
organizowanie życia społecznego, ekonomię i gospodarkę, ochronę środowiska,
znaczenie jej progresji i wzmacniania jest nie do przecenienia w procesie
zrównoważonego rozwoju. Stale miejsce we współczesnym słowniku znalazło
określenie eGovernment, jako przeniesienie usług administracji publicznej
w środowisko technologii informatycznych. Jest więcej niż pewne, że systemy
informacyjne, a używając węższego pojęcia: systemy informatyczne, mają
pierwszoplanowy wpływ na realizację eGovernmentu, a więc na edukację kilkuset
tysięcznej (w Polsce) kadry urzędników, na realizację zrównoważonego rozwoju.
Realizację programu budowy społeczeństwa informacyjnego dobrze
definiują i określają dokumenty rządowe, uchwały i materiały oficjalne.43 Przy ich
pomocy można określić, jak w praktyce działania instytucji rządowych rozumie się
tę ideę, jak się j ą zamierza realizować, a postępy tej realizacji zmierzyć.
Budowa społeczeństwa informacyjnego, stosownie do treści zapisanych w
odpowiednich dokumentach, zawiera się w kilku takich charakterystycznych

38 M uraszkiewicz Mieczysław, Społeczeństwo informacyjne - potrzeba, konieczność czy
rzeczywistość, „Rynek Pracy”, 2003, N r 2(134).
39
Cwalina W ojciech , 2001 Generacja Y - ponury mit czy obiecująca rzeczywistość, (w:)
Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego”, (Pr. zbiór. red. T.Zasępa),
Częstochowa, 2001.
40 Toffler Alvin, Trzecia fala, PIW, Warszawa, 1997.
41 Muraszkiewicz Mieczysław, Społeczeństwo informacyjne - potrzeba, konieczność czy
rzeczywistość, „Rynek Pracy”, 2003, N r 2(134).
42 Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju
społecznym. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa, 2002.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania
podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
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kategoriach jak:'" budowa infrastruktury teleinformatycznej w celu stworzenia
faktycznych możliwości korzystania z technologii teleinformatycznych, rozwój
zastosowań informatycznych w administracji publicznej oraz rozwój i edukacja
społeczeństwa dla aktywnego i efektywnego wykorzystywania nowych
technologii.
Budowa, a może raczej realizacja idei społeczeństwa informacyjnego
wyraża się w konkretnych działaniach, które obejmują zarówno tworzenie
technologii, jak i poprawę umiejętności ich wykorzystywania. Stopień i zakres
realizacji tych działań podlega mierzalnym kryteriom. Tylko w warunkach Polski,
oszczędności państwa z tytułu zastosowania spójnych systemów informacyjnych
w yrażają się w dziesiątkach miliardów złotych.45 Dla przykładu, w warunkach
polskich, lepsza kontrola na rzecz ściągalności podatków przez urzędy skarbowe
może przynieść w efekcie dodatkowo 1,5 mld zł, dokładniejsza wymiana
informacji pomiędzy odpowiednimi instytucjami - w związku z uzyskiwanymi
świadczeniami - 0,25 mld zł, dokładniejsza kontrola zamówień publicznych 12,5
mld zl. To zaledwie trzy wybrane obszary. Gdyby do tej listy dodać np. windykację
należności na rzecz administracji publicznej udzielanych pożyczek, nakładanych
mandatów i opłat obowiązkowych, wymierne efekty nowoczesnych zastosowań
znacznie wzrosłyby. Należy wyrazić jedynie jedną wątpliwość, że wszystkie
wymienione skutki wiążą się z eliminowaniem zamierzonej i niezamierzonej
nieuczciwości. Mamy więc tutaj do czynienia z wymiernymi korzyściami, które
jednak nie wynikają z gospodarczego zastosowania informacji.
Interesująco przedstawia się określenie kryteriów dostępności usług
publicznych na platformie elektronicznej. Wyróżnia się w tym przypadku usługi
adresowane do obywateli: uzyskanie i wymiana dokumentów, uzyskanie
świadczeń lub rozliczenia finansowe i instytucjami, ale również dostęp do zasobów
bibliotecznych. W odniesieniu do podmiotów gospodarczych zwraca się uwagę na:
rozliczenia podatkowe i finansowe, zgłoszenia obowiązkowych danych
statystycznych, uzyskiwanie zezwoleń oraz zakupy (sprzedaż). Dla oceny efektów
umieszczania usług na platformie elektronicznej można zastosować kryterium
potencjału korzyści, które uwzględnia takie miary, jak: wolumen ogólnej liczby
świadczonych usług. Zasadą jest powszechność usług a nie ich ważność;
zainteresowanie informacją, na które składa się zarówno koszt jej pozyskania, ale
również gotowość do sięgania po informację elektroniczną; liczba interakcji
obywatela z urzędem; czas trwania poszczególnych interakcji.
Rodzaj i zakres usług administracji publicznej, przenoszonych na
platformę elektroniczną, wskazuje na bezpośredni wpływ stosowanych tutaj
systemów informacyjnych na upowszechnienie nowego modelu uczestniczenia
obywateli i całych grup społecznych w wymianie informacji, współdecydowaniu
i współdziałaniu.
44

ePolska Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata
2001 - 2 0 0 6 , Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2001.
43 Wrota, wstępna wersja projektu, Komitet Badań Naukowych, Warszawa, 11 grudnia
2002 r.
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Pozytywnych objawów wynikających z nowych możliwości dostarczają nauki
teoretyczne, sztuka, badania wszechświata.
VII. Ryzyko projektów informacyjnych
Nowe techniki i technologie komunikacyjne niosą ze sobą niestety również
szereg negatywnych zjawisk i zagrożeń, a nade wszystko kamuflują zjawiska
alienacji, wyobcowania, objawiających się w skrajnym przypadku agresją,
przenoszoną ze świata wirtualnego do świata fizycznego.
Wraz z upowszechnieniem się technik i technologii informatycznych,
obniżeniem kosztów urządzeń i oprogramowania, a także wzrostem umiejętności
wykorzystywania komputerów, zwiększa się konsekwentnie szansa powodzenia
dużych projektów. Zaprojektowanie i wdrożenie dużych systemów informacyjnych
w administracji publicznej jest wyjątkowo złożonym procesem intelektualnym,
organizatorskim i inżynierskim. Ten rodzaj projektów podlega wyjątkowo ostrej
weryfikacji i ocenie na każdym z etapów. Analiza ryzyka pokazuje, na ile projekt
realizacji systemu informacyjnego w administracji publicznej jest przede
wszystkim złożonym działaniem organizacyjnym.
Korzystając z systematyki grup ryzyka zaproponowanej w metodyce
PRINCE-2,46 projekty informacyjne należy rozpatrywać w kontekście
uwarunkowań: politycznych i społecznych, środowiskowych i związanych z sitami
wyższymi,
strategicznych,
ekonomicznych
i finansowych,
prawnych
i
regulaminowych, organizacyjnych i zarządzania, technicznych i związanych z
infrastrukturą. Na pierwszym miejscu, jak widać, stawia się ryzyko polityczne,
które dla projektów w administracji jest zagrożeniem
rzeczywiście
najpoważniejszym i najtrudniejszym do podjęcia skutecznego przeciwdziałania.
Jego formy przejawiania się mogą być różnorodne i co ważnie, niekoniecznie
aspekty polityczne m uszą zawsze wprost grać rolę pierwszoplanową.
Ryzyko polityczne ma także konotacje międzynarodowe, a ponieważ
systemy informacyjne bazują na zastosowaniu technologii informatycznych,
kumulujących wiedzę szeregu dyscyplin naukowych, restrykcje międzynarodowe gdyby miały nastąpić - będą ograniczały dostępność tych technologii.
Trzeba wskazać na takie formy przejawiania się ryzyka związane z
obszarem polityki, jak: rynkowe, kursów walutowych, stóp procentowych,
wiarygodności partnerów, operacyjne. Ta ostatnia grupa jest również związana z
sytuacją gospodarczą, chociaż przy stabilnej sytuacji politycznej nie musi dojść do
załamania podjętych projektów z racji negatywnego oddziaływania gospodarki.
Warto zwrócić uwagę tutaj na sytuację Polski przełomu lat 80. i 90. Bardzo zła
sytuacja gospodarcza w kraju, duża inflacja przyhamowały wówczas procesy
absorpcji nowych technologii w wielu dziedzinach życia, aczkolwiek nie
spowodowały ich ogólnego załamania.
46 Kozub P., Olejniczak Z., Program SYR1USZ - ogólne i szczególne uwarunkowania
programu, (w:) Informatyka w polityce społecznej, (Pr. zbiór. red. Kuraszkiewicz M.,
Nowak J.S., Szapiro T.), PTI, Warszawa, 2003.
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VIII. Projekty informacyjne - doświadczenia
Dla
projektów
informacyjnych,
ryzyko
należy
rozpatrywać
wieloaspektowo, w wszystkich ich możliwych przejawach, aczkolwiek w każdym
konkretnym przypadku rozkład ryzyka wypada inaczej.47 Poczynione spostrzeżenie
dobrze ilustrują przypadki szczególne. Dla ogólniejszych konstatacji warto
wykorzystać uogólnienia wynikające z zastosowania metody MAPICS
w zarządzaniu przedsięwzięciami informatycznymi.48 Należy zauważyć, że proces
implementacji projektu i prac analitycznych tutaj nie jest stawiany na pierwszym
miejscu. Interesujące będzie także wykorzystanie doświadczeń płynących z
budowy wsparcia informatycznego dla całych procesów biznesowych, jak budowa
systemu IACS, KI ZUS czy ALSO.49
Projekt utworzenia Zintegrowanego Zarządzania i kontroli IACS svstemu
powstawał w warunkach, które można przyjąć za pewien modelowy stan: brak
organizacji dla której system był tworzony, brak - co jest wobec pierwszej uwagi
oczywiste - informacji o przebiegach procesów biznesowych; brak wcześniejszych
doświadczeń - wcześniejszych systemów dla analizy porównawczej, które
mogłyby posłużyć do analizy i budowy nowego systemu; głębokie uzależnienie
konstrukcji systemu od źródeł prawa, tworzonych niemalże równolegle z budową
części informatycznej; brak doświadczeń organizacji zarządzającej w tworzeniu
systemu informacyjnego Wszystkie wskazane uwarunkowania w sposób
wyjątkowo mocny m uszą wpływać na powodzenie projektu budowy systemu
informacyjnego.
Ryzyko projektu IACS (i innych podobnie uwarunkowanych) przejawiało
się w kilku istotnych kategoriach. Ryzyko w kategorii społecznej wynika z
wyjątkowej rozległości beneficjentów systemu, który ma wspierać obsługę dotacji
finansowej dla sektora rolnictwa. Grupa beneficjentów jest w tym przypadku
wyjątkowo wrażliwa na wszelkie zakłócenia w działalności odpowiednich
instytucji wspierającej. Ryzyko prawne, wynikające z braku odpowiednich źródeł
prawa musi być uznane za oczywiste. Tę listę wydłużają zagrożenia związane z
czynnikami technicznymi, organizacyjnymi i finansowymi.
Ocena projektu ze względu na zagrożenia w działaniach operacyjnych jest
tutaj zdywersyfikowana. Za poprawny należy przyjąć poziom ulokowania projektu
w hierarchii organizacji zarządzającej. Już źle wypada ocena stylu zarządzania
(zmiany
kierownictwa
projektu,
nerwowość),
rozdzielenie
procesów

47 Kozieradzki W., Metodyka PRłNCE 2 - narzędzie do skutecznego zarządzania
projektami, (w:) Informatyka w polityce społecznej, (Pr. zbiór. red. Kuraszkiewicz M.,
Nowak J.S., Szapiro T.), PTI, Warszawa, 2003.
48 Polak A., Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi, „Ekonomika i Organizacja
Przedsiębiorstw”, nr 11/2003.
49 Pułapki związane z informatyzacją procesów biznesu, „Zarządzanie na Świecie”, nr
11/2003.
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informatycznych i nieinformatycznych w projekcie.50 Wyraźny brak czasu na
realizację zaplanowanych procesów wytwarzania systemu, począwszy od fazy
projektowania po wdrożenie.51 W projekcie zastosowano np. metodykę Fokus PM
dla odbioru poszczególnych produktów od wykonawcy.
Przy tego typu projektach, które dają ogromną łatwość na etapie
implementacji, zagrożenie podstawowe i największe, jak widać, tkwi w obszarze
właściwości organizacji i struktury dla której system jest tworzony, a raczej jej
braku.
Projekt realizacji Krajowego Systemu Informatycznego w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych byl realizowany w następujących warunkach: rozbudowana struktura
organizacji, jej ogólnokrajowy zasięg; dobrze znane procedury biznesowe;
masowość podmiotów, instytucji i osób obsługiwanych przez system; brak już
istniejących systemów wykorzystujących technologie informatyczne; wyjątkowa
presja społeczna ze względu na charakter instytucji; różnorodność danych
źródłowych (wielość formularzy) i ogromne archiwa, które muszą być osiągalne w
dostępie elektronicznym.
Projektu KSI ZUS podlega zagrożeniom praktycznie wszystkich kategorii.
Strategiczne, społeczne, prawne w szczególny sposób odkładają się na płynności
części informatycznej (oprogramowanie, sprzęt) systemu. Projekt w skrajnie ostry
sposób nie podlega zdefiniowanym wcześniej ramom finansowym i czasowym.
Występuje w nim wyjątkowa trudność od strony implementacji, infrastruktury i
eksploatacji (wielość wzorców formularzy, poważne błędy w danych wejściowych,
brak infrastruktury).
Oceniając ryzyko w kontekście kategorii operacyjnych można zauważyć,
że umiejscowienie projektu w hierarchii organizacji jest wystarczające. Zupełnie
nie został poprawnie zdefiniowany zakres projektu, a co za tym idzie: czas na jego
realizację, konieczne zasoby finansowe. Można więc stwierdzić, że projekt ten razi
błędami na etapie przygotowania przekładającymi się jednoznacznie na przebiegu
wszystkich faz realizacji.
W projekcie wykorzystano standaryzowane metodyki organizacji: PRINCE
2 dla struktury i organizacji prac projektowych, PMI (Project Management
Intitute)52 wykorzystane dla skonkretyzowania zadań poszczególnych osób, RUP
(Rational Unified Process) szczególnie w odniesieniu do zarządzaniu iteracjami
projektu, jakością, ryzykiem i odbiorami produktów.

Paluszyński W., Zintegrowany system zarządzania i kontroli IACS, wnioski z wdrażania,
(w:) Gromadzenie i korzystanie z wiedzy w nowoczesnej gospodarce - teorie, techniki,
narzędzia (pr.zbior. pod red. P.W.Fuglewicza, J.K.Grabary), PTI, Katowice - Mrągowo.
51 Łapeta J., Lis T., Zintegrowany system zarządzania i kontroli IACS w polskiej
rzeczywistości przed akcesją do wspólnoty europejskiej, (w:) Systemy informatyczne,
zastosowania i wdrożenia 2003, (pr. zbiór, pod red. JK.Grabary, J.S.Nowaka), WNT
W arszawa-Szczyrk, 2003.
* Duncan W.R., A Guide to Project M anagement Body ofKnowledge, PMI Standards
Comitee, Sylva, North Karolina, 1996.
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Przy tak krytycznej i to wieloaspektowo, ocenie projektu KSI ZUS najważniejsza
pozostaje uwaga dotycząca jego przebiegu. Należy bronić tezy, że w tym
przypadku najważniejszym z błędów, jakie popełniono był źle zdefiniowany zakres
i czas tworzenia systemu. KSI ZUS powinien być zaplanowany ściśle w dwóch
zakresach: struktur i procedur organizacyjnych oraz wielkości i kolejności
tworzenia segmentów w części informatycznej. Współbieżne tworzenie
poszczególnych części systemu skomplikowało procesy wytwarzania we
wszystkich segmentach.
Projekt: Automatyzacja Systemu Urzędów Pracy i Organizacji Pomocy Społecznej
fALSO) powstawał dla administracji publicznej, działającej w dwóch obszarach:
rynek pracy, który cechował się takimi właściwościami, jak - ustabilizowana
struktura i hierarchia jednostek, znane procedury procesy, duża zmienność prawa;
kilkanaście istniejących systemów zawierających dane, wymagające migracji; duże
doświadczenie dostawców oprogramowania, duża konkurencja na rynku
informatycznym.53 Dla obszaru: zabezpieczenie społeczne, istniały następujące
uwarunkowania: duże rozproszenie jednostek, znaczna zwartość funkcjonalna
tworzonego oprogramowania, brak właściciela procesu tworzenia systemu, niskie
umiejętności przyszłych użytkowników tworzonego systemu.
Proces opracowywania założeń systemu, jego implementacja, a następnie
wdrożenie podlegał zagrożeniom kilku kategorii: zagrożenia prawne z uwagi na
zmienność ustaw i aktów wykonawczych; zagrożenia techniczne i technologiczne
w związku z podjęciem prac w nowym środowisku (wówczas było to rozwiązanie
nowatorskie) graficznym; zagrożenia organizacyjne ze względu na brak
wcześniejszych doświadczeń realizatorów w zakresie wdrożenia systemu, w dużej
skali i z uwzględnieniem migracji danych.
Ze względu na ocenę działań na poziomie operacyjnym, należy zaznaczyć
w łaściwą rangę projektu, dostateczne zabezpieczenie finansowe. Jako niekorzystne
należy odnotować przede wszystkim zakres systemu. W tym względzie,
niedoszacowane zostały: pracochłonność wykonania systemu, możliwość
wykorzystania równoważnych i ju ż dostępnych, wybranych modułów z zakresu
tzw. back office.
Analiza omówionych projektów pozwala dostrzec elementy wspólne,
ocenić stopień osiągnięcia założeń projektowych, znaczenie tych systemów
informacyjnych dla administracji i końcowych beneficjentów.
W każdym przypadku wymienione projekty dotyczyły systemów
informacyjnych, które ze względu na zasięg i liczbę beneficjentów, można nazwać
powszechnymi; ze względu na wielkość środków finansowych podlegających
monitorowaniu ze strony systemu strategicznymi; ze względu na zakres
funkcjonalny kompletnymi. W każdym przypadku, wstępnie zdefiniowane cele nie
zostały w pełni osiągnięte, a realizacja projektów rozciągnęła się w czasie na tyle,
że konieczność redefiniowania zakresu zmienia istotnie założenia początkowe. Czy
ocenę tych i innych projektów przeprowadzić z punktu widzenia kosztów
53

Automatyzacja Systemu Urzędów Pracy i Organizacji Pomocy Społecznej, ALSO —
TOR#3 i 4, Obszar Systemu Urzędów Pracy, MPiPS, Warszawa, 1995.
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wykonania i eksploatacji, czy z punktu widzenia potrzeb użytkownika to wypada
ona niestety niekorzystnie.
IX. M etodyka projektowa a skuteczność i efektywność projektów
Potraktowanie
wytwarzania
systemu
informacyjnego,
jako
usystematyzowanego zbioru reguł, zasad i procedur znacznie poprawia szansę na
sukces końcowy programów i projektów, a więc wyraźnie obniża ryzyko i
umniejsza zagrożenia. Właśnie taka była intencja poszczególnych propozycji
metodyk z zakresu inżynierii oprogramowania. Zmieniały się podejścia do
wytwarzania systemów (strukturalne, obiektowe), zbiory reguł i zasady (twarde,
miękkie), zmieniała się rola i udział użytkowników na poszczególnych etapach
projektów i wytwarzania systemu informacyjnego.
W niezwykle bogatej bibliografii, dotyczącej metod realizacji projektów
ukierunkowanych na zastosowanie systemów informatycznych, autorzy najchętniej
akcentują wytworzenie efektywnego i skutecznego oprogramowania, jako celu
najważniejszego i ostatecznego. Termin „inżynieria oprogramowania” określa
bowiem wiedzę techniczną dotyczącą poszczególnych faz wytwarzania
oprogramowania, której celem nadrzędnym jest właśnie oprogramowanie.5'1 Jeżeli
pojawia się termin „system informacyjny”, to jest 011 stosowany zamiennie z
terminem „system informatyczny” i nie zawsze konsekwentnie. Gdyby spojrzeć na
tradycyjnie rozumiany cykl życia projektu, to jego istotą - konsekwentnie do
powyżej ju ż sformułowanego spostrzeżenia - pozostaje proces wytwórczy
programu wykonywalnego.55 Wydaje się, że analiza procesów biznesowych
w organizacji, która stanowi punkt wyjścia do określenia struktury projektowanego
systemu, we wszystkich metodykach jest zubożona o badania możliwości zmian
organizacyjnych i struktur w organizacji beneficjenta.
Wśród metodyk stosowanych w projektach, warto zwrócić uwagę na kilka
wybranych, wśród których jedną grupę stanowią metodyki aspirujące do rangi
uniwersalnych, drugą, tzw. metodyki lekkie, wykorzystujące doświadczenia z
poszczególnych projektów. W pierwszej grupie można wyróżnić m.in. takie
metodyki, jak: PRINCE 2, SELECT Perspective, Rational Unified Process,
Capability Maturity Model.
Metodyka PRINCE 2 (Projects IN Controlled Environments) jest metodyką
prowadzenia projektów, która ma zastosowanie w różnych dziedzinach, a jest
ukierunkowana na produkt w sensie ogólnym. Jej uniwersalność i akcent na
użyteczność dla zarządzania projektem powodują, że w przypadku projektowania
systemów informacyjnych musi być wsparta dodatkowo przez odpowiednią,
metodykę właściwą (PMI, RUP). Metodykę charakteryzuje się, jako elastyczną i
możliwą do dostosowania dla poszczególnych potrzeb zespołów projektowych.

54 Jaszkiewicz A., Inżynieria oprogramowania, Helion, Gliwice 1997 r.
Szyjewski Z., Zarządzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów
informatycznych, Warszawa, AW Placet, 2001.
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Każdy z procesów został tutaj podzielony na liczne podprocesy. Wyraźnie też
opisane są role uczestników projektu: komitetu sterującego, sponsora, kierownika,
klienta, dostawcy. Wśród procesów warto wyróżnić zarządzanie jakością, zmianą,
harmonogramem.
Metodyka SELECT Perspective może być również traktowana, jako metodyka
lekka, jed n ą z jej cech jest to, że zawiera blisko 60 działań, z których znaczna część
jest obligatoryjna. I tak, w stadium początkowym - wykonalności (Feasibility),
wyróżniono: rozpoznanie problemów biznesowych, określenie sposobów
rozwiązania problemów (aktorzy, przypadki użycia), podział całości na
podsystemy, wskazanie rozwiązań rekomendowanych, przygotowanie planu
projektu. Dla tej i następnych faz, zgodnie z metodyką podaje się: opis, cel,
wskazówki odnośnie sposobu prowadzenia prac, produkty wejściowe, produkty
wyjściowe, zalecane techniki, oraz role osób uczestniczących.56
Rational Unified Process (RUP) obejmuje następujące zagadnienia: podział
projektu na fazy, działania istotne w każdym projekcie informatycznym
(modelowanie biznesowe, wymagania, analiza i projektowanie, implementacja,
testowanie, wdrożenie, konfiguracja i zarządzanie zmianami, zarządzanie
projektem, otoczenie, role uczestników przedsięwzięć informatycznych (analitycy,
wykonawcy, testerzy, kierownicy). Metodyka RUP definiuje szereg produktów
(dokument opisujący architekturę biznesową, słownik pojęć, model biznesu, opis
ról uczestników biznesu, model przypadków użycia, charakterystyka stanu
bieżącego biznesu).
Projekt realizowany zgodnie z metodyką RUP powinien posiadać
następujące cechy/elementy szczególne: wytwarzanie iteracyjne, zarządzanie
wymaganiami, tworzenie architektur komponentowych, modelowanie wizualne w
języku UML, ciągła weryfikacja jakości, zarządzanie zmianami.
Capability Maturity Model (CM) jest wzorcem, dającym informacje o stopniu
dojrzałości organizacji zajmującej się produkcją i eksploatacją systemów
informacyjnych. Model (wzorzec) uwzględnia pięć stopni zaawansowania.37
Poziom 1 - inicjalny- mamy do czynienia z wytwarzaniem oprogramowania ad hoc
(żywiołowo). W tym przypadku pojedyncze procesy mogą być zdefiniowane.
Poziom 2 - powtarzalny - ustanowione są podstawowe procesy związane
z zarządzaniem projektem (śledzenie kosztów, harmonogram, funkcjonalność). Z
uwagi na wcześniejsze sukcesy, są ju ż wypracowane pierwsze reguły i szansa
powodzenia projektu znacznie wzrasta.
Poziom 3 - zdefiniowany - zarządzanie projektem i wytwarzanie produktów
odbywa się w sposób udokumentowany.
Poziom 4 - zarządzany - w projekcie stosowane są miary i kryteria odnoszące się
do procesu wytwarzania i produktów. Miary są dobrze zinterpretowane i mają
charakter ilościowy.
56 Damnicki R., Kasprzyk A., Kozłowski M., Analiza i Projektowanie Obiektowe; Helion
1998.
57 A Guide to the Project Management Body o f Knowledge; The Project Management
Institute 1996.
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Poziom 5 - optymalizowany - wzrasta znaczenie miar ilościowych wytwarzania;
ponadto wzrasta znaczenie nowych rozwiązań technologicznych wytwarzania.
W metodyce CMM są określone kluczowe procesy dla każdego poziomu (poza
inicjalnym). Ich realizacja warunkuje zakwalifikowanie do następnego, wyższego
poziomu. Tak więc, na poziomie 5. mamy sumę poszczególnych działań
(podprocesów), poparte jest to certyfikowaniem.
Do metodyk tzw. lekkich można zaliczyć: Feature Driven Development
(FDD), Dynamie Systems Development Method (DSDM), Extremme
Programming (XP) i inne.
Feature Driven Development (FDD) należy do grupy metodyk lekkich i w
szczególności polega na realizacji projektu w krótkich, kolejnych iteracjach.
Wyróżnia się tutaj pięć faz.
Faza 1 - tworzenie ogólnego modelu - polega na uchwyceniu funkcji
biznesowych. Następuje to we współpracy analityków, programistów
i użytkowników. Warto wskazać na ważniejsze zadania tej fazy, tzn.: stworzenie
zespołu projektowego, analiza dokumentów, wypracowanie modelu i jego
zatwierdzenie.
Faza 2 - budowa listy cech - przynosi wyodrębnienie głównych fragmentów
funkcjonalnych. Postaje lista cech produktu (feature list).
Faza 3 - planowanie implementacji cech - polega na określeniu kolejności
implementacji cech wyróżnionych w fazie 2. Na tym etapie (m.in.): powstaje
zespół planujący, określona jest kolejność implementacji.
Faza 4 (a także 5) - projektowanie i implementacja - polega na wykonywaniu
kolejnych wersji produktu w krótkich iteracjach. W zależności od konkretnej
potrzeby, formowane są dynamicznie małe zespoły, które po przeanalizowaniu
dziedziny problemu, utworzeniu odpowiednich diagramów, przystępują do
implementacji.
Dynamie Systems Development Method tP S D M f8 ma pewne podobieństwa do
metodyki PRINCE 2, staje się ona bowiem nakierowana na zarządzanie, jednak w
odróżnieniu od niej, uwagę koncentruje na wytwarzaniu. Za jeden z ważniejszych
parametrów przyjmuje się tutaj czas realizacji, dostosowując doń odpowiednio
zakres. Podejście DSDM opiera się na dziewięciu zasadach podstawowych:
a) aktywny udział użytkowników końcowych w realizacji projektu,
b) umocowanie zespołu realizacyjnego w odpowiednie kompetencje do
decydowania,
c) dostarczanie produktów,
d) adekwatność produktów do potrzeb zamawiającego,
e) zastosowanie podejścia iteracyjnego i przyrostowego,
f) możliwość elastycznego traktowania zmian na etapie wytwarzania,
g) woski poziom wymagań dla produktów,
h) aktywne testowanie produktów,
i) współdziałanie wszystkich udziałowców i beneficjentów.
58 DSDM Consortium; Framework for Business Centred Development: Handbook for
DSDM Version 4.1 ; 2002
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Projekt DSDM składa się z pięciu faz: feasibility study - stwierdzanie jest
celowości prac; business study - określanie klasy użytkowników oraz procesów
bazowych; functional model itération - określanie zakresu projektu; design and
build itération - budowa i testowania systemu; implémentation - (tutaj) oznacza
wdrożenie produktów.
Extrême Programming jest najbardziej znaną spośród metodyk lekkich. Zawiera
opis zalecanego sposobu postępowania (procesu), wskazuje na role uczestników
projektu oraz najlepsze praktyki, jakie winny być stosowane. Cykl życia każdego
składa się w tym przypadku z kolejnych faz.
Badanie, tzn. zamawiający precyzuje wymagania dotyczące systemu
podczas, gdy zespół projektowy poszukuje odpowiednich narzędzi i rozważa
możliwe rozwiązania.
Planowanie, kiedy zamawiający przy pomocy programistów realizuje
priorytety realizacji poszczególnych cech systemu).
Iteracje do pierwszej wersji, tzn. zbudowanie architektury dla całego
systemu. Zamawiający decyduje o cechach, jakie mają być zrealizowane w ramach
każdej iteracji. Do ju ż podanych dodajmy jeszcze fazę wdrożenia systemu i jego
utrzymanie (pielęgnację).59
W opisie metodyk („twardych” i „miękkich”) istotą jest podejście do
procesu budowy systemu informacyjnego. Poszczególne „sposoby” (tak by trzeba
je nazwać, aby zachować odpowiednią skalę) wytwarzania: wodospadowe,
iteracyjne, spiralne60 zostały potraktowane drugoplanowo, ze względu na dobre
udokumentowanie literaturowe.
W poszczególnych metodach, w różny sposób akcentuje się udział
użytkowników (właścicieli) systemów w ich wytworzeniu. Ten aspekt w różnym
stopniu występuje praktycznie w każdej z metod. W literaturze wskazuje się na
konkretne doświadczenia i wypracowane metody łączenia aspektów technicznego i
społecznego. Należy tutaj pokazać model skandynawski, brytyjski czy
amerykański. Raz jest to mowa o modelu społeczno- technicznym w wydaniu
skandynawskim, innym razem o brytyjskiej tradycji społeczno - technicznej, czy
nawet wręcz o filozofii wytwarzania określanej demokratyzacją, albo humanizacją.
Jako konkretną metodę udziału użytkownika w opracowaniu systemów
informacyjnych można podać ETH1CS (Effective Technical and Humań
Implémentation o f Komputer Systems)61. W tej metodzie, po określeniu potrzeb
technicznych i ludzkich, następuje zdefiniowanie zakresu ich realizacji, rangi
każdej możliwości, aż po opracowanie projektu społeczno - technicznego.

59 Beck k„ Wydajne Programowanie - Extreme Programming; MIKOM 2001.
60 Fuglewicz P., Stąpor K., Trojnar A., CASE dla ludzi, Lupus, Warszawa, 1995.
61 Mumfrod E., Effective System Design and Requirements Analysis - the ETHICS
Approach, Basingstoke, M acmillan Press, 1996.
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X. Postulat uspołecznienia projektów informacyjnych a przypadek realizacji
systemu SYRIUSZ
W realizacji projektu wytworzenia konkretnego systemu informacyjnego,
powstają specyficzne - szczególne uwarunkowania, które zawsze odciskają się na
przyjętej metodyce. W zależności od tego, jak silne jest uwzględnienie udziału
użytkownika w tym procesie, tak mocna jest dominacja elementów szczególnych
nad uniwersalnymi. W projektach realizowanych w administracji publicznej
istnieje potrzeba nie tylko demokratyzacji czy humanizacji procesu, ale wręcz jego
uspołecznienia i upublicznienia. Właśnie w takim podejściu można upatrywać
szanse powodzenia całego przedsięwzięcia. Uspołecznienie i upublicznienie
procesu wytwarzania powinno być nową filozofią w tworzeniu systemów
informacyjnych w administracji publicznej.
Realizacja Systemu Informacyjnego SYRIUSZ dla systemu urzędów
pracy, jednostek pomocy społecznej i realizujących świadczenia rodzinne oraz
Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej może stanowić ważną
przesłankę dla próby uogólnienia przypadku jednostkowego w ogólniejszy zbiór
zasad, w metodykę projektową. Dla dalszych rozważań warto przyjąć następującą
systematykę grup zagadnień: cechy stanu początkowego i właściwości organizacji
jakimi są jednostki administracji publicznej; cechy i właściwości potencjału
intelektualnego i wytwórczego dostępne w projektach informacyjnych; wymagania
nakładane tworzony system informacyjny, mające zarówno kontekst metodyki, jak
i pewnych oczekiwanych cech użytkowych.
Proces tworzenia Systemu Informacyjnego SYRIUSZ pokazuje, że w
zasadzie każdy system wykorzystujący techniki i technologie informatyczne musi
integrować i uwzględniać dwa otoczenia: wewnętrzne - tzn. rozwiązywać,
wspierać zadania organizacji oraz zewnętrzne - tzn. służyć do komunikowania
organizacji z jej otoczeniem. W takiej sytuacji, a ma ona miejsce w organizacji
publicznej, system informatyczny, jak nazywa się takie rozwiązanie -przyjmuje
cechy systemu informacyjnego, właśnie z racji konieczności wymiany informacji
z klientami, organizacjami i instytucjami z otoczenia tej organizacji. Można to
więc przyjąć, że pierwszą cechą systemów wykorzystujących technologie
informatyczne w administracji publicznej jest ich funkcja komunikacyjna i
informacyjna.
Niejako „w ślad” za cechą pierwszą postępuje następna: duże rozproszenie
jednostek, przede wszystkim terytorialne, ale i niekiedy również formalno organizacyjne. Jednostki realizujące identyczne, lub podobne zadania, pozostają w
znacznym rozproszeniu terytorialnym, a dodatkowo również mogą przynależeć do
różnych struktur administracyjnych (jednostki, rządowe, samorządowe,
administracja o statusie specjalnej). Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest
przymus poszukiwania efektywnych i skutecznych metod integrowania
poszczególnych lokalizacji w sprawnie funkcjonujący system rozległy. Zadanie
wykracza zdecydowanie poza aspekt merytoryczny i musi uwzględniać autonomię
poszczególnych jednostek, a zarazem ich podobieństwo ze względu na zakres
świadczonych usług.
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Wśród cech stanu początkowego trzeba wskazać przynajmniej na jeszcze
jedną. Każda z organizacji i instytucji publicznych posiada własną infrastrukturę i
rozwiązania, które są akceptowane przez jej pracowników. Nawet najczęściej,
ocena rozwiązań ju ż użytkowanych uzyskuje zawyżone noty w zakresie: łatwości
obsługi, ergonomii, funkcjonalności i niezawodności. Ten swoisty fenomen, gdy
użytkowany
system
jest
dobrze
postrzegany,
posiada
proweniencje
psychologiczne. Uwzględniony może być stymulatorem nowych rozwiązań,
pominięty stanie się najczęściej poważną przeszkodą.
Obok właściwości organizacji i instytucji publicznych trzeba zauważyć
możliwości w zakresie dostępnego potencjału intelektualnego i wytwórczego.
Zupełnie niesłusznie, projekty w administracji rozpatruje się w kontekście zasobów
własnych organizacji (przygotowanie projektu, analiza i opracowanie założeń,
wdrożenia). Praktyka wskazuje na bardzo wysoką penetrację administracji
publicznej przez instytucje komercyjne w poszukiwaniu np. możliwości uzyskania
długoterminowych kontraktów. Właśnie takie i podobne sytuacje stwarzają
możliwości włączenia zasobów rynkowych do realizacji prac własnych.
Analiza realizowanych projektów wskazuje, że po stronie poważnych
mankamentów należy odnotować brak gotowości po stronie zamawiającego do
prowadzenia prac studialnych, kompetentnej współpracy z wykonawcami
praktycznie na każdym etapie projektu, uchybienia logistyczne, itp. Takie oceny są
uzasadnione z analizy przebiegu realizowanych projektów informatycznych.
Administracja publiczna nie dysponuje kadrą, która może zagwarantować sukces.
Jeżeli teraz zestawić obok siebie: potrzeby administracji w zakresie nowych
systemów informacyjnych i potrzeby kadrowe dla ich budowy i utrzymania,
możliwe są dwie drogi postępowania.
Pierwsza polega na budowaniu własnych zasobów (przede wszystkim
kadrowych, ale także technicznych i technologicznych) stosownie do istniejącego
zapotrzebowania. Ta droga wydaje się być kosztochłonna, a ponadto rodzi
poważne ograniczenia dla integracji systemów informacyjnych dedykowanych dla
poszczególnych organizacji i instytucji publicznych. W warunkach polskich, tezą
zapewne dyskusyjną, ale i inspirującą zarazem może być stwierdzenie, że
samowystarczalność poszczególnych organizacji i struktur administracji publicznej
skutecznie
blokuje
procesy
integracyjne
i rozwojowe w
wymiarze
ogólnokrajowym.
Alternatywnym rozwiązaniem wydaje się być outsourcing, który jest
niczym innym, jak wykorzystaniem potencjału intelektualnego i zasobów
wytwórczych rynku informatycznego. Ponieważ outsourcing może prowadzić z
kolei do zahamowania procesów rozwojowych (modernizacje sprzętu i
infrastruktury, modyfikacje części software’owej), rolą administracji musi być
pełnienie roli planistycznej i kontrolnej. W ostatecznej konkluzji, kadry
informatyczne w administracji publicznej muszą nabywać umiejętności
menedżerskich właściwych dla branży informatycznej bardziej, aniżeli np.
umiejętności programistycznych. Parametrem decydującym o potrzebie i skali
zastosowania outsourcingu, a więc i umiejętności menedżerskich jest skala
przedsięwzięcia.
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Wcześniej wskazano, że istnieje jeszcze trzecia grupa przesłanek dla
poszukiwania nowej metodyki realizacji projektów informacyjnych w administracji.
Trzeba tutaj wskazać na zalecenia dotyczące takich cech, jak: otwartość;
bezpieczeństwo danych, operacji i procesów; rozwojowość platformy projektowo programowej. Inne cechy to wyeksponowanie beneficjenta końcowego i możliwość
„śledzenia” zdarzeń z nim związanych; wbudowane narzędzia analityczne i
prognostyczne wykorzystujące (przynajmniej) elementy zarządzania wiedzą. Do
wymienionych dodajmy jeszcze i takie właściwości: gotowość do wymiany informacji
z innymi systemami (z otoczeniem), elastyczność ze względu na zmiany infrastruktury
instytucjonalnej, dostarczanie informacji zarządczej wysokiej jakości, standaryzacja
procedur organizacyjnych i stosowania prawa.
Dla projektów informacyjnych w administracji publicznej warto utrzymać
wspomniane ju ż „filozoficzne rekomendacje” dotyczące demokratyzacji
i humanizacji. Powyżej uczyniono jednak dodatkowy postulat o potrzebie
uspołecznienia i upublicznienia całego procesu ich wytwarzania. W tym należy
upatrywać nowych możliwości dla poprawy skuteczności przedsięwzięć i to nie
kosztem sztuki inżynierskiej. Najkrócej można to ująć w następujący sposób:
projekt budowy systemu informacyjnego musi uzyskać społeczną akceptację. Ta
akceptacja powinna odnosić się, jak najogólniej, do generalnego zaakceptowania
aspektów użytkowych w zamian za koszty materialne i niematerialne, konieczne
nakłady pracy i początkowe utrudnienia. Dodatkowo, projekt musi na tyle
angażować jego bezpośrednich i pośrednich właścicieli oraz (podobnie)
wykonawców głównych i zainteresowanych usługami peryferyjnymi, aby
zaprzestanie prac stwarzało poważne reperkusje prawne, biznesowe i etyczne
zarówno w organizacji publicznej jak i jej otoczeniu.
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IN T E G R A C J A P R O JE K T O W A N IA , W D R A Ż A N IA I A U D Y T U
W A R U N K IE M S U K C E S U W R E A L IZ A C JI
W IE L K IC H S Y S T E M Ó W T E L E IN F O R M A T Y C Z N Y C H
W A D M IN IS T R A C JI P U B L IC Z N E J

(na przykładzie jednolitego systemu informacyjnego SYRIUSZ)
Józef OLEŃSKI
1.

Specyfika systemów informatycznych w administracji publicznej

Realizacja wielkich systemów informatycznych administracji publicznej jest
procesem wieloletnim, przebiegającym w warstwach:
• naukowo - badawczej,
• prawnej,
• organizacyjnej,
• projektowo - programowej,
• ekonomicznej,
• sprzętowo - telekomunikacyjnej,
• logistycznej,
• normalizacyjnej,
• szkoleniowej.
Zaniedbanie którejkolwiek z tych warstw, luki w koordynacji, mogą
prowadzić do błędów lub niesprawności systemu w procesie jego wdrażania, a
następnie eksploatacji. Rozwiązania i działania podejmowane we wszystkich tych
warstwach powinny być spójne. Program i harmonogram realizacji systemu
powinien zapewniać harmonizację tych działań.
Specyfika systemów informatycznych w administracji wynika z funkcji,
jakie za pom ocą tych systemów realizuje administracja publiczna. Celem
systemów informatycznych przedsiębiorstw i innych organizacji gospodarczych
jest obsługa ich funkcji biznesowych. Natomiast specyfika funkcji administracji to:
• publiczny charakter usług społecznych realizowanych przez organy
administracji,
• niezbywalna, trwała i ciągła odpowiedzialność administracji za realizację
funkcji,
• prawne umocowanie funkcji i procedur administracyjnych,
• determinacja funkcji administracji, a przez to specyfikacja funkcjonalna
systemów informatycznych, za pomocą aktów prawnych,
• zmienność zadań, funkcji i organizacji administracji publicznej zależna od
czynników politycznych,
• dostosowana do najsłabszego ogniwa unifikacja w skali kraju, a także w
pewnym zakresie w skali międzynarodowej, procedur i technologii
informacyjnych.
Systemy
informatyczne
administracji
w
warunkach
rozwoju
ogólnokrajowej, lub międzynarodowej, infrastruktury informacyjnej sektora
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publicznego, są systemami wdrażanymi w wielu jednostkach różniących się skalą
zadań, wielkością, organizacją kwalifikacjami kadr administracyjnych i
informatycznych, poziomem technologicznym informatyzacji. Równocześnie
wszystkie systemy informatyczne zarządzane przez poszczególne jednostki
organizacyjne administracji powinny być spójne pod względem:
• funkcjonalnym,
• informacyjnym,
• organizacyjnym,
• technologii informatycznych w zakresie możliwości wymiany danych.
Systemy informacyjne administracji należą najczęściej do klasy wielkich systemów
informatycznych.
Wielkie systemy informacyjne to systemy, których uczestnikami są
jednostki zaliczane do różnych klas z punktu widzenia ich cech jako źródeł
informacji, użytkowników, jednostek uczestniczących w kontroli, korekcie,
przekazywaniu i przetwarzaniu informacji. Systemy wykorzystują wiele języków
wyspecjalizowanych, w tym naturalne lub fachowe języki różnych klas
uczestników. Liczba uczestników jest bardzo duża, często nieokreślona, zmienna.
Są to systemy otwarte w tym sensie, że uczestnikami systemów są liczne jednostki
spoza administracji publicznej: gospodarstwa domowe, osoby fizyczne,
przedsiębiorstwa różnych rodzajów, inne jednostki organizacyjne. Poziom i
umiejętności korzystania z technologii informatycznych tych jednostek jest
krańcowo różny. Liczne grupy uczestników to uczestnicy incydentalni, rzadko
kontaktujący się z systemem. W związku t tym są to użytkownicy zaliczani do
klasy użytkowników początkujących, nie profesjonalnych.
Systemy informacyjne, niewielkie z punktu widzenia pojedynczej jednostki
organizacyjnej administracji, stanowią moduły wielkiego systemu informatycznego
obejmującego wszystkie jednostki administracji publicznej realizującej daną
funkcję obsługiwaną przez ten system.
Proces realizacji wielkiego systemu informatycznego administracji publicznej jest
procesem:
• ciągłym,
• dynamicznym,
• kompleksowym.
Atrybut ciągłości oznacza, że system przez cały czas swojego istnienia
musi być aktualizowany, modyfikowany, zmieniany w zależności od zmian w
warstwie prawnej i organizacyjnej wszystkich organów administracji publicznej,
będących uczestnikami tego systemu.
Atrybut dynamiki oznacza, że rozwiązania projektowo - programowe,
sprzętowe i organizacyjne systemu powinny być na tyle elastyczne, by system
mógł być dostosowywany do relatywnie szerokiego spektrum zmian generowanych
przez czynniki zewnętrzne, w szczególności przez zmiany w warstwie prawnej, w
ramach narzędzi dostępnych dla administratora systemu, bez potrzeby aktualizacji
w warstwie projektowo - programowej i normalizacyjnej.
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Atrybut kompleksowości oznacza, że każdy wielki system informatyczny
administracji jest powiązany z wieloma innymi systemami informacyjnymi
administracji. Rozwiązania w jednym systemie powinny spełniać kryterium
spójności z innymi systemami związanymi z tym systemem, co najmniej w
warstwie metainformacji (klasyfikacje, nomenklatury, kody pojęcia i definicje),
standardów wymiany danych (w tym standardy ED I1) oraz zakresu informacji.
Systemy informacyjne administracji publicznej różnią się w zakresie swoich
funkcjonalności od systemów informacyjnych zarządzania w podmiotach
gospodarczych.
Specyfika funkcji wynika z charakteru zadań, jakie spełnia administracja
publiczna w społeczeństwie, państwie i gospodarce, a mianowicie:
• publiczny charakter usług społecznych,
• polityczno - prawny charakter odpowiedzialności,
• zdeterminowany przez prawo zakres zadań i funkcji administracji,
• formy, organizacja, procedury i technologia realizacji zadań i funkcji
określane przez prawo.
Publiczny charakter usług społecznych.
Sektor publiczny jest zorientowany na świadczenie usług społecznych w
szerokim rozumieniu tego pojęcia. Usługi te powinny być świadczone przy
respektowaniu jednej z dwóch zasadach ekonomicznych:
• jako usługi publiczne nieodpłatne dla usługobiorcy, tzn. obywatel lub
jednostki organizacyjnej nie ponosi żadnych opłat za świadczone usługi,
ewentualnie poza opłatą eliminującą nieuzasadnione korzystanie z tych usług2,
• jako usługi publiczne odpłatne udostępniane po kosztach własnych (nonprofit)3.
Niestety, w związku z rosnącymi potrzebami coraz większych środków na
usługi społeczne pojawiła się tendencja świadczenia ich na zasadach
komercyjnych, tzn. wprowadzenie opłat za te usługi w wysokości przekraczającej
koszty ich świadczenia. Komercyjne podejście do usług społecznych prowadzi z
jednej strony do ograniczenia dostępu do tych usług, zwłaszcza do osób i jednostek
nie dysponujących odpowiednimi środkami finansowymi, a z drugiej strony do
ograniczenia ich podaży do poziomu wyznaczanego przez efektywny popyt, a więc
poniżej niezbędnego minimum potrzeb społecznych. O tym ostatnim aspekcie
należy pamiętać podejmując decyzje o outsourcingu usług społecznych przez
1 EDI - electronic data interchange (elektroniczna wymiana danych).
Np. w niektórych krajach, w których funkcjonuje autentycznie bezpłatna publiczna służba
zdrowia, wprowadzono symboliczne opłaty „za poradą lekarską” lub „za wypisanie
recepty” , których jedynym celem jest ograniczenie nieuzasadnionego korzystania z usług
publicznej służby zdrowia.
Np. wiele rodzajów usług komunalnych świadczonych jest przez przedsiębiorstwa
bezpośrednio powiązane z adm inistracją publiczną (np. będące własnością samorządu
terytorialnego) na zasadach non-profit, czyli pokrycie kosztów własnych i pozyskanie
środków na niezbędny rozwój.
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jednostki administracji publicznej i przekazywanie ich w ręce przedsiębiorstw'
komercyjnych. Negatywnymi skutkami dla realizacji zadań przez jednostki aparatu
państwa może być przekazanie w ramach outsourcingu usług społecznych
przedsiębiorstwom zarządzanie systemami infrastrukturalnymi, dopuszczając ich
komercjalizację4.
Odpowiedzialność polityczna i prawna
W sektorach komercyjnych odpowiedzialność za efekty działalności ma
charakter ekonomiczny. Przedsiębiorstwo realizując system informatyczny określa
samodzielnie jego funkcje, zakres informacji, organizację itd. Może zatem (i
powinno) przeprowadzić symulację efektów ekonomicznych i kosztów systemu
oraz ocenić ryzyko, i efekty systemu informatycznego. W przypadku zbyt dużego
ryzyka może się ewentualnie ubezpieczyć od jego skutków, o ile oferta takich
produktów ubezpieczeniowych jest dostępna na rynku. Odpowiedzialność
przedsiębiorstwa komercyjnego za skutki realizacji systemu informatycznego, jest
więc odpowiedzialnością ekonomiczną i dotyczy tylko danego przedsiębiorstwa.
Odpowiedzialność ta może być rozłożona między uczestników procesu
projektowania i wdrażania systemu informatycznego, w szczególności między
przedsiębiorstwo - użytkownika, firmy informatyczne realizujące system na
zlecenie przedsiębiorstwa, podmioty oferujące usługi telekomunikacyjne i in.
Mamy więc do czynienia z pewną symetrią odpowiedzialności między
uczestnikami procesu realizacji systemu teleinformatycznego, którą możemy
precyzować w ramach konkretnych dwustronnych lub wielostronnych umów
kooperacyjnych.
Takie podejście jest niemożliwe w przypadku zadań administracji
publicznej. Odpowiedzialność za realizację zadań i spełnianie funkcji przez
jednostkę administracji rządowej, lub samorządowej, jest niezbywalna.
Odpowiedzialność administracji jest określana przez prawo i przez to prawo
powinna być skutecznie egzekwowana5. Administracji publicznej nie dotyczą

4 Np. w Portugalii na początku lat 90-tych podjęto decyzję o komercjalizacji Narodowego
Instytutu Statystyki (odpowiednika GUS). Decyzja ta oparta była na założeniu, że
ministerstwa, samorządy i inne jednostki będą zamawiały badania statystyczne w tym
urzędzie, lub - o ile inny podmiot będzie mógł zrealizować te badania taniej i lepiej - w
innych jednostkach. Szybko okazało się, że zamówienia na badania statystyczne zaczęły
być przyjmowane przez podmioty (na ogół jednostki informatyczne) nie przygotowane
metodologicznie i organizacyjnie do prowadzenia tych badań, a zlecenia dla Instytutu
drastycznie się zmniejszyły. Szybko okazało się, że jakość badań realizowanych przez
komercyjne ośrodki informatyczne dyskwalifikuje te badania. Nastąpiło poważne
zakłócenie ciągłości danych w niektórych dziedzinach, zleconych „za zewnątrz”, poza
system statystyki publicznej. N a szczęście szybko wyciągnięto wnioski z tej sytuacji,
uznano, że outsourcing usług statystycznych jest
niedopuszczalny i wrócono do
poprzedniego modelu realizacji oficjalnych badań statystycznych przez jednostkę
państwową.
Skuteczność egzekwowania odpowiedzialności w praktyce różna. Niemniej organ
administracji państwowej nie może zdjąć z siebie odpowiedzialności za niewykonanie
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ważne w sektorach komercyjnych efekty systemów teleinformatycznych, takie jak
podział i optymalizacja ryzyka, restrukturyzacja poprzez rezygnację z pewnych
zadań i funkcji.
W administracji publicznej nie może być także mowy o rozkładaniu
odpowiedzialności i podziale ryzyka między zleceniodawcę - jednostkę
administracji publicznej a zleceniobiorcę, np. prywatne przedsiębiorstwo
komercyjne. Nic nie zwolni kierownika urzędu centralnego, wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, z odpowiedzialności za to, że firma, której powierzył realizację
ważnych zadań z zakresie usług publicznych, wykonała je źle lub ogłosiła
upadłość. Na styku administracji publicznej i przedsiębiorstw komercyjnych,
podejmujących decyzje o przejęciu realizacji usługowy społecznych, występuje
więc absolutna asymetria odpowiedzialności.
Firmy teleinformatyczne deklarujące gotowość- świadczenia usług
teleinformatycznych wiedzą doskonale o tej asymetrii. Po podpisaniu umowy firma
- zleceniobiorca uzyskuje przewagę nad cedującą uprawnienia jednostką
administracji publicznej. Uzależnienie to jest jednostronne. Jednostka administracji
staje się więc niejako zakładnikiem firmy, z którą podpisała umowę, i to
niezależnie od jakichkolwiek klauzul i warunków ekonomicznych.
Zdeterminowany przez prawo zakres zadań i funkcji administracji
Przedsiębiorstwo komercyjne może i powinno dostosowywać zakres
swojej działalności do wymagań rynku. Możliwości dostosowania zależą od
specyfiki branży i technologii produkcji. W niektórych branżach elastyczność ta
jest wysoka, w innych bardzo niska. W tym ostatnim przypadku adaptacja polega
na dostosowaniu skali działalności do sytuacji rynkowej. Outsourcing jest ważnym
instrumentem zwiększenia elastyczności i adaptatywności przedsiębiorstwa do
zmieniających się warunków rynkowych.
W administracji publicznej o zakresie zadań decyduje władza
ustawodawcza oraz właściwe nadrzędne organy władzy wykonawczej, poprzez
prawa stanowione - odpowiednio ustawy oraz akty wykonawcze takie, jak:
rozporządzenia i zarządzenia. W pewnym zakresie może oddziaływać na te zadania
władza sądownicza, w szczególności poprzez orzeczenia trybunałów i glosy Sądu
Najwyższego. Żaden organ administracji publicznej nie ma jednak uprawnień do
rozszerzenia zakresu swoich zadań lub rezygnacji z ich wykonywania. Może je co
najwyżej realizować lepiej lub gorzej, w mniejszym lub większym zakresie,
odpowiednio do możliwości finansowych, organizacyjnych i technicznych, a także
od wewnętrznych priorytetów i preferencji. Dotyczy to w szczególności organów
samorządowych.
Zakres zadań i funkcji jednostek administracji publicznej może ulegać
zmianom. W Polsce takie głębokie zmiany zostały wprowadzone w latach 90., w
ramach reformy samorządowej z 1992 roku, a następnie w wyniku reformy
jakiegoś zadania lub funkcji i „zrzucić winę” na „outsourcera”, np. na programistę z firmy
informatycznej, który nie zdążył na czas lub popełnił błędy w programie (chociaż takie
przypadki zdarzają się w praktyce).
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wprowadzonej w 1999 roku. Zmiany te w ostatniej dekadzie polegają przede
wszystkim na
a) decentralizacji zadań, w tym przekształcania zadań zleconych na zadania
własne samorządów terytorialnych,
b) dekoncentracji zadań administracji rządowej przez powierzanie ich
jednostkom administracji rządowej w regionach,
c) koncentracji polegającej na przesuwaniu niektórych zadań własnych i
zleconych samorządów terytorialnych ze szczebla gminnego do powiatów,
jako zadania własne bądź zadania zlecone.
W warunkach trwającego ciągle procesu przemieszczania zadań, między
organami administracji publicznej, system informatyczny powinien umożliwiać
szybkie i tanie dostosowanie funkcji, organizacji, zakresu informacji, do
zmieniających się warunków. W przeciwnym razie, realizacja zadań administracji
w staje się niepewna i ryzykowna. Może bowiem oznaczać poważne zakłócenia
realizacji zadań, tak własnych, jak i zleconych. Niestabilność zadań i funkcji
administracji oraz ich determinowanie przez prawo, nie zawsze z uwzględnieniem
specyfiki istniejących ju ż rozwiązań informatycznych, wyznacza minimalne
granice elastyczności i adaptatywności systemu w warstwie informacyjnej,
metainformacyjnej, organizacyjnej, technologicznej i normalizacyjnej.
Formy, organizacja, procedury i technologia realizacji zadań i funkcji określane
przez prawo
W administracji publicznej, a także w szerokim zakresie w innych
jednostkach sektora publicznego formy, organizację, procedury i technologie, w
tym dopuszczalne technologie informacyjne określają regulacje prawne i związane
z nimi normy. Norm y te mogą ograniczać potencjalne efekty wdrożenia systemu
teleinformatycznego.
Administracja w Polsce, jak i cała gospodarka, znajduje się w początkowej
fazie tworzenia e-państwa i e-gospodarki, zastępowania tradycyjnych systemów
informacyjnych i tradycyjnych dokumentów przez nośniki i dokumenty
elektroniczne
oraz
ich
transfer
i
przechowywanie
w
systemach
teleinformatycznych. W administracji, ta faza przejściowa będzie zapewne
długotrwała. Mało realistyczne jest bowiem założenie, że ju ż wkrótce wszystkie
podmioty gospodarcze, w tym także bardzo małe oraz indywidualne gospodarstwa
rolne, będą technicznie przygotowane do włączenia się do systemów
teleinformatycznych administracji jako partnerzy (stakeholders). W jeszcze
większym stopniu dotyczy to osób fizycznych i gospodarstw domowych. Dlatego
należy brać pod uwagę, że niezbędne będzie dopuszczanie procesów
informacyjnych o różnych technologiach odwzorowania, przekazywania i
wymiany informacji (papier, dokument elektroniczny, przekaz pocztowy, fax,
poczta elektroniczna, platformy w intranetach lub w internecie).
Procedury i technologie informacyjne w administracji często są
zorientowane
na
najsłabszych
technologicznie
uczestników
procesów
informacyjnych. Te podmioty, które mogłyby już dziś korzystać z technologii
teleinformatycznych, m uszą operować dokumentami tradycyjnymi. Wskutek tego
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nie można uzyskać w skali całego systemu informacyjnego efektów, wynikających
z wykorzystania najnowszych technologii teleinformatycznych, modernizując tylko
wybrane ogniwa tego systemu, np. wyposażając organy administracji w
nowoczesny sprzęt informatyczny, dostęp do szerokopasmowych sieci i w
oprogramowanie wymagające takiego hardware. Strategia modernizacji
technologicznej winna identyfikować wąskie gardła i najsłabsze ogniwa pełnych
procesów informacyjnych, mając na uwadze wszystkich uczestników procesów:
obywateli,
przedsiębiorstwa, jednostki
organizacyjne administracji,
ich
zróżnicowanie co do rozmieszczenia przestrzennego, skali zadań, poziomu kadr,
warunków technicznych pracy.
Ponadto warunkiem efektywności informatyzacji w administracji, jest
stworzenie prawnych możliwości stosowania nowoczesnych technologii
informacyjnych, poprzez zmianę procedur i organizacji obiegu informacji tak, by
można było wykorzystać współczesne technologie informacyjne. Inicjatywa zmian
może wyjść tylko od administracji, a instrumentem inicjującym procesy zmian jest
prawo (w szerokim rozumieniu).
Audyt systemów informatycznych administracji
Kryteria oceny rozwiązań projektowych, procesów wdrażania i
efektywności eksploatacyjnej systemów informacyjnych administracji są
kryteriami jakościowymi. Dlatego proces projektowania, wdrażania i eksploatacji
tych systemów wymaga ciągłego audytu. A udytem sy stem ó w inform atycznych
adm inistracji s ą (pow inny być) zainteresow ane następujące jed n o stk i:
• organ administracji bezpośrednio zamawiający i eksploatujący system,
• organ nadrzędny,
• organy kontroli administracji .
Audytem systemów informatycznych powinny być także zainteresowane
jednostki opracowujące projekty systemów informatycznych, wdrażające lub
konserwujące te systemy w jednostkach administracji. Szczególnie ważny jest
audyt powielarnych systemów informatycznych, tzn. systemów obsługujących
określone funkcje w wielu jednostkach administracji publicznej. Dotyczy to
zarówno administracji samorządowej, jak i rządowej administracji centralnej i
terenowej administracji nie zespolonej.
Przyczyny konieczności audytu systemów informatycznych w e-administracii
Audyt systemów informatycznych w e-administracji jest niezbędny z
uwagi na to, że między jednostkami zlecającymi projektowanie i następnie
eksploatującymi systemu, a jednostkami informatycznymi opracowującymi
projekty i wdrażającymi systemy występuje asymetria w następujących zakresach:
• asymetria kompetencji,
• asymetria odpowiedzialności,
• asymetria ryzyka,
• asymetria ekonomiczna.
Z powodu tych asymetrii specyfikacja funkcjonalna, założenia systemów
informatycznych, czy szczegółowe warunki określane przez zlecającą projekt
51

informatyczny jednostkę administracji, są niepełne, mogą ulegać zmianie w trakcie
prac wskutek zmian czynników zewnętrznych, w tym zmian w prawie, a często nie
uwzględniają powiązań danego systemu z innymi systemami informatycznymi.
Autonomizacja funkcjonalna i metainformacyjna systemów informatycznych, w
fazie opracowania koncepcji i założeń administracji, pociąga za sobą szczególnie
trudne do korygowania błędy w projektach systemów informatycznych.
Dzięki audytowi jednostka administracji publicznej powinna uzyskać
maksymalną gwarancję tego, że żadna z wymienionych wyżej asymetrii nie będzie
wykorzystana przez wykonawców systemów informatycznych do przekazania, do
eksploatacji,
produktów
informatycznych
niespelniających
wymogów
funkcjonalności, adaptatywności, efektywności technologicznej i ekonomicznej
oraz integralności w ramach ogólnokrajowej i międzynarodowej infrastruktury
informacyjnej sektora publicznego.
In te g ra ln o ść jako p o d staw o w e kry teriu m audytu sy stem ó w w e-ad m in istracii

W warunkach e-administracji, systemy informatyczne mają charakter
infrastrukturalny,
stanowią
elementy
jednego
wielkiego
systemu
teleinformatycznego kraju, lub grupy krajów (np. Unii Europejskiej). Dlatego,
wszystkie systemy informacyjne, realizowane dla jednostek administracji
publicznej, a także dla innych jednostek sektora publicznego, powinny być spójne
w aspektach:
• zgodności funkcji i zakresu informacji z obowiązującym prawem,
• obsługi funkcji, jakie za ich pomocą realizują organy administracji publicznej,
• komunikacji z użytkownikami finalnymi,
• wymiany danych i metadanych między jednostkami administracji publicznej,
• wymiany danych i metadanych między jednostkami administracji publicznej i
innymi jednostkami sektora publicznego,
• bezpieczeństwa danych i metadanych,
• przechowywania danych i metadanych,
• aktualizacji danych i metadanych,
• adaptatywności do zmian podstaw prawnych, organizacyjnych, migracji
funkcji między jednostkami administracji,
• adaptatywności do zmian warunków ekonomicznych i zakresu funkcji
obsługiwanych przez danąjednostkę administracji publicznej.
Integralność
systemów
informatycznych
w
e-administracji, jej
zapewnienia, utrzymania i kontroli wymaga znajomości przez zlecających,
wykonawców i audytorów systemów informatycznych:
• kompleksowego środowiska informacyjnego organów administracji, dla
których system jest projektowany, z uwzględnieniem specyfiki konkretnych
jednostek administracyjnych, ich wielkości, skali zadań, poziomu
technologicznego i kwalifikacji kadr oraz - analogicznie - specyfiki jednostek
obsługiwanych przez danych system,
• kompleksowego
środowiska
informacyjnego
danego
systemu
informatycznego, w szczególności powiązań z innymi ogólnokrajowymi, lub
międzynarodowymi, systemami informatycznymi administracji,
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•
•
•
•

wszystkich norm prawnych, jakie mogą - bezpośrednio lub pośrednio determinować lub oddziaływać na funkcje, zakres informacji,
wszystkich norm metainformacyjnych, jakie powinny być stosowane w
danym kompleksie systemów informatycznych administracji,
norm bezpieczeństwa, ochrony, gromadzenia, udostępniania, przechowywania
i archiwowania danych,
technicznych norm informatycznych, spójności oprogramowania, formatów
danych.

Poziomy audytu systemów informacyjnych
Audyt wielkich systemów informatycznych powinien być dokonywany w
sposób ciągły na trzech poziomach:
1. „Autoaudyt”, czyli ocena rozwiązań projektowych, procesu wdrażania i
użytkowania w ramach zespołu badawczo - projektowego i wdrożeniowego.
Taka samoocena służy wypracowywaniu możliwie dobrych rozwiązań
projektowych, pozwala na bieżąco doskonalić rozwiązania projektowe, usuwać
mankamenty ujawniane w trakcie wdrożenia, obserwowane w trakcie
eksploatacji systemu. W zespole projektowym prowadzi się ciągły monitoring
procesu projektowo - wdrożeniowego. Niestety, ta forma audytu jest trudna do
prowadzenia w przypadku, gdy system jest realizowany w trybie zlecenia go
firmie zewnętrznej w oparciu o spisaną umowę, modyfikowaną przez formalne
aneksy.
2. Audyt wewnętrzny, realizowany w ramach struktur organizacyjnych gestora
systemu informatycznego i organów administracji uczestniczących w systemie
(np. organów samorządów terytorialnych), przez jednostki organizacyjne spoza
zespołu projektowego. Ta forma audytu jest możliwa do prowadzenia także w
przypadku zlecenia projektu i wdrożenia systemu zewnętrznej formie
informatycznej. Wymaga usytuowania funkcji audytu w strukturze
organizacyjnej wybranych jednostek administracji uczestniczących w realizacji
systemu, w szczególności tych, które biorą udział we wdrożeniach pilotowych.
Funkcja takiego audytu jest zbliżona do funkcji, jakie w projektach Unii
Europejskiej pełni tak zwany professional reviewer.
3. Audyt zewnętrzny, czyli ocena rozwiązań projektowych i przebiegu prac
wdrożeniowych przez zewnętrzne w stosunku do tak wykonawcy, jak i gestora
i innych uczestników, placówki dysponujące kompetencjami umożliwiającymi
prowadzenie kompleksowego audytu. W przypadku tej formy audytu wielkich
systemów informatycznych administracji problemem jest znalezienie jednostki
dysponującej odpowiednimi kompetencjami. Łatwiej znaleźć audytorów
zewnętrznych do poszczególnych aspektów, zwłaszcza tych, które są objęte
normami, np. bezpieczeństwo danych, audyt sprzętu z punktu widzenia jego
wydajności {performance), audyt prawny, organizacyjny, finansowy. Trudniej
prowadzić audyt kompleksowy, uwzględniający wzajemne relacje i
uwarunkowania różnych aspektów realizacji procesu projektowo wdrożeniowego.
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Tryb realizacji systemu SYRIUSZ jest przykładem, że taki
wielopłaszczyznowy audyt jest możliwy i daje pozytywne efekty. Pozwala na
bieżącą ocenę proponowanych rozwiązań, symulację ich implikacji w procesie
eksploatacji systemu po jego wdrożeniu w długim okresie czasu, z uwzględnieniem
kierunków rozwoju systemu w przyszłości.
To ostatnie jest ważne, gdyż systemy informacyjne administracji są
systemami „długowiecznymi”, eksploatowanymi przez wiele lat. Określenie
„przedziałów elastyczności” dla zakresu informacji, funkcji, zmian podstaw
prawnych, zmian organizacyjnych, zmian środowiska
informatycznego
uczestników - to integralne elementy procesu projektowania systemów tej klasy.
Infrastrukturalne systemy identyfikacji i standardy metadanych, jako
kryterium oceny integralności systemów informatycznych w e-administracji
We wszystkich systemach informatycznych administracji powinny być
przestrzegane identyczne normy identyfikacji podmiotów i obiektów społecznych i
ekonomicznych, w tym w szczególności:
• identyfikacja osób,
• identyfikacja jednostek organizacyjnych,
• identyfikacja jednostek terytorialnego podziału kraju
oraz identyfikacja obiektów takich, jak: nieruchomości, budynki i budowle,
pojazdy, maszyny i urządzenia, środki trwałe, produkty i usługi, zdarzenia
dotyczące ochrony środowiska, życia ekonomicznego i społecznego. Kompetentny
audyt wymaga od audytora określenia hierarchii systemów identyfikacji, jaka
powinna być obligatoryjnie przestrzegana przez realizatorów odcinkowych
systemów informatycznych.
Integralność infrastruktury informacyjnej e-administracji zapewnia także
przestrzeganie norm metainformacyjnych, to znaczy:
• standardowych klasyfikacji, nomenklatur, typologii, systematyk i tezaurusów,
które powinny być identyczne dla wszystkich systemów informatycznych
obsługujących analogiczne funkcje realizowane przez jednostki administracji,
• norm na metadane elementarne: normy leksykalne, kody, jednostki miary,
rodzaje cen itd.
• norm semantycznych i terminologicznych: pojęcia, definicje, terminy, w tym
terminy prekoordynowane,
• wspólnych norm prawnych i organizacyjnych, zwykle określanych w aktach
prawnych,
Problemem, na który należy zwrócić szczególną uwagę w wypadku
systemów informatycznych powielarnych, tzn. instalowanych i eksploatowanych w
wielu jednostkach organizacyjnych administracji, jest integralność podstaw
prawnych wszystkich systemów informatycznych. Niestety, w praktyce tworzy się
często podstawy prawne określające funkcje administracji bez uwzględnienia
implikacji informatycznych tych funkcji, w tym bez uwzględnienia informacyjnych
i informatycznych powiązań danej funkcji administracji z innymi funkcjami, oraz
konsekwencji takich wąskich, odcinkowych regulacji prawnych dla dezintegracji
infrastruktury informacyjnej państwa.
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Audyt systemu informatycznego administracji powinien więc polegać nie
tylko na ocenie rozwiązań informatycznych, ale na obiektywnej, krytycznej
analizie podstaw prawnych systemu oraz sformułowaniu wniosków co do
ewentualnych modyfikacji tych podstaw. Wielki system teleinformatyczny
zrealizowany zgodnie z „literą prawa”, przy pisaniu której zabrakło „ducha
nowoczesnej informatyki” — acz formalnie poprawny - może wpływać
dezintegrująco na infrastrukturę informacyjną państwa, i na sprawność
administracji w skali kraju, a także na sprawność wymiany informacji w skali
międzynarodowej.
Dostosowanie
friendliness

systemu

do

specyfiki

jego

uczestników

-

stakeholders'

Szczególnie ważnym kryterium jakości rozwiązań systemowych jest
dostosowanie systemu do potrzeb i możliwości poszczególnych klas jego
uczestników (stakeholders). Użytkownicy systemu są także jego uczestnikami.
Jednak w wielkich systemach informacyjnych nie wszyscy uczestnicy są
równocześnie użytkownikami (users). Systemy, zwłaszcza systemy o zasięgu
powszechnym, których uczestnikami są osoby fizyczne o różnych kwalifikacjach i
umiejętnościach informacyjnych i informatycznych, o różnym możliwościach
technicznych komunikacji z systemem, powinny uwzględniać realia ekonomiczne,
społeczne i techniczne swoich uczestników.
W szczególności systemy teleinformatyczne w sektorze publicznym nie
mogą - poprzez prawo - wymuszać na swoich uczestnikach ponoszenia wydatków
nie niezbędnych, stanowiących dla nich obciążenie finansowe i rzeczowe, np. na
sprzęt, oprogramowanie i szkolenia, by mogli przekazywać dane wejściowe do
systemu w formie elektronicznej. Zwłaszcza, jeżeli wiąże się to z preferencjami dla
konkretnego dostawcy sprzętu lub producenta oprogramowania.
Badanie możliwości uczestników i potrzeb użytkowników informacji
decyduje o sprawności wdrożenia i o efektywności eksploatacyjnej systemu
informacyjnego o zasięgu powszechnym. Dlatego tak ważne jest dobre, realne
sformułowanie celu społecznego systemu i jego celów strategicznych. Do tego
niezbędna jest kompletna specyfikacja funkcjonalna systemu w całym możliwym
do projekcji horyzoncie czasowym, co najmniej kilkunastoletnim.
Wyniki badania uczestników i użytkowników systemu stanowią podstawę
nie tylko do projektowania interfejsów informacyjnych tych podmiotów z
systemem, lecz także do wypracowania metod współpracy administratora i gestora
systemu z jego uczestnikami oraz do tworzenia podstaw prawnych systemu. Jak
wspomniano wyżej - podstawy prawne systemu powinny uwzględniać realne
warunki, w jakich uczestnicy będą współdziałali z systemem, realne możliwości
ich komunikacji z systemem. Błędem jest zarówno zakładanie i narzucanie zbyt
wysokich wymagań, ale równie poważnym błędem jest niedocenianie osiągniętego
poziomu kultury informacyjnej oraz możliwości informatycznych poszczególnych
grup uczestników.
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5. Doświadczenia w procesie projektowania i wdrażania systemu SYRIUSZ w
świetle metodologii projektowania wielkich systemów teleinformatycznych w
sektorze publicznym
Cele strategiczne i kompleksowa specyfikacja funkcjonalna systemu
Punktem wyjścia do projektowania jednolitego systemu informatycznego
dla sfero pomocy społecznej SYRIUSZ było zdefiniowanie jego celów
strategicznych. Cele te zostały zdefiniowane przy wykorzystaniu doświadczeń
działających w tym obszarze systemów informatycznych, w szczególności
systemów PULS i POMOST oraz informatycznych systemów dotyczących rynku
pracy. Dokonano oceny istniejącej różnorodności systemów informacyjnych,
działających w dziedzinie pomocy społecznej i rynku pracy. Różnorodność
przechodząca w swoistą kakofonię utrudnia współdziałanie systemów i instytucji.
Dlatego ważną funkcją systemu SYRIUSZ jest funkcja integracyjna, między
innymi poprzez wypracowanie i wprowadzenie kompleksu norm informacyjnych i
norm dla wymiany danych (EDI).
Na tej podstawie opracowano kompleksową specyfikację funkcjonalną
systemu. Zawiera ona m.in.
a) zbudowanie efektywnego systemu przepływów informacji w skali krajowej nt.
beneficjentów systemu usług społecznych,
b) zbudowanie skutecznego systemu oceny efektywności adresacji środków
pieniężnych przeznaczonych na świadczenia realizowane w zakresie usług
społecznych,
c) poprawę jakości bieżącego monitorowania zjawisk patologii społecznych,
obserwowanych w obszarze pomocy społecznej (oprócz bezrobocia również:
uzależnienia, przemoc w rodzinie, bezdomność),
d) zintegrowanie systemu informacyjnego dla usług społecznych z innymi
systemami zewnętrznymi,
e) stworzenie efektywnego systemu zarządzania środkami finansowymi pomocy
społecznej.
Z punktu widzenia zadań administracji publicznej, głównie administracji
samorządowej szczebla gminnego i powiatowego ważne są funkcje a) i c).
Przyjęto, że system powinien być aktywny tzn. wspomagać identyfikację
podmiotów, które powinny znaleźć się w obszarze działania systemu, zarówno
świadczeniobiorców, jak i jednostek oferujących świadczenia, w tym pracę.
Uznano, że system powinien być aktywny w tym sensie, że nie może czekać, aż
potencjalni beneficjenci pomocy społecznej się zgłoszą sami, ale identyfikować ich
korzystając z dostępnych źródeł informacji, między innymi z systemów
obsługujących rynek pracy, systemów obsługujących sferę innych usług
społecznych świadczonych przez administrację publiczną. Dlatego wysoki
priorytet ma funkcja d) zintegrowanie systemu informacyjnego dla usług
społecznych z innymi systemami zewnętrznymi. Np. w naszych warunkach na
pracodawcy zwalniającym pracownika powinien ciążyć obowiązek przekazania
informacji do urzędów pracy.
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Specyfikacja celów operacyjnych systemu
Specyfikacja funkcjonalna systemu dala podstawą do specyfikacji celów
operacyjnych w poszczególnych dziedzinach zastosowań. I tak na przykład, w
zakresie integrowania usług z zakresu usług społecznych, z instrumentarium
pobudzającym aktywność gospodarczą i samozatrudnienie, celami operacyjnymi
są:
• stworzenie systemu informowania o aktualnych uregulowaniach prawnych,
istniejących uwarunkowaniach i preferencjach finansowych,
• stworzenie banku wiedzy nt. możliwości podejmowania działalności
gospodarczej.
W zakresie poprawy jakości usług świadczonych przez służby społeczne
celami operacyjnymi są:
• stworzenie systemu szkolenia i kształcenia pracowników instytucji usług
społecznych,
• opracowanie i wdrożenie nowego modeli instytucji publicznych sfery usług
społecznych, spójnego z koncepcją i topologią systemu „SYRIUSZ” .
Z tych specyfikacji wynikają konkretne wnioski dla procedur operacyjnych
i podstaw prawnych systemu. Na przykład, że należy zobowiązać pracodawców do
przekazywania informacji o zwolnionych do urzędów pracy, gdyż zwalniani
pracownicy nie m ają często takich możliwości .
SYRIUSZ jako system integrujący systemy obsługujące sferę rynku pracy i
pomocy społecznej
Koncepcja systemu SYRIUSZ, jako zintegrowanego kompleksu systemów
obsługujących sferę rynku pracy i pomocy społecznej, jest optymalna w naszych
warunkach. Słusznie odrzucono tworzenie systemów od nowa, wybierając
podejście polegające na integracji istniejących systemów informatycznych (w tym
ALSO - POMOST i PULS) oraz ich równoczesnym głębokim re-engineeringu oraz
uwzględnienie systemów wspomagających wdrożenie, eksploatację i rozwój
systemu (e-learning, implikacje rozwoju innych systemów informatycznych
administracji). Podejście to może być dobrym przykładem dla innych
ogólnokrajowych systemów, które - prędzej czy później - czeka re-engineering.
Dlatego warto gromadzić i dokumentować doświadczenia metodologiczne i
organizacyjne SYRIUSZA, jako „case” do wykorzystania przy innych projektach
informatycznych o wielkiej skali złożoności.
Organizacja prac nad systemem - zarządzanie projektem
Organizację prac nad systemem SYRIUSZ można uznać za optymalną w
naszych warunkach, dla systemów tej klasy złożoności i funkcjonalności.
Utworzono, lub proponuje się utworzenie struktur organizacyjnych zapewniających
sprawne zarządzanie projektem (a właściwie kompleksem projektów). Zarządzanie
projektem obejmuje wszystkie istotne elementy w tym: zarządzanie ryzykiem,
jakością, zasobami, audyt, tryb działań korygujących i zapobiegawczych.
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Za szczególnie ważne w systemach o tak wielkiej skali złożoności, jest
powołanie struktur organizacyjnych zarządzających poszczególnymi aspektami
realizacji projektu. Omówiono je w p. 10 dokumentu MGPiPS, określono zakres
kompetencji i odpowiedzialności każdej z jednostek strukturalnych zarządzania
projektem.
Za kluczowe dla sprawnego zarządzania projektem tak wielkiego systemu
należy uznać:
• stworzenie podstaw prawnych systemu SYR1USZ, nadających mu status
systemu ogólnokrajowego, obowiązkowego dla wszystkich organów
administracji rządowej i samorządowej realizujących funkcje publiczne w
zakresie rynku pracy i pomocy społecznej, objętych systemem,
• powołanie szefa programu (Dyrektor Programu), wyposażenie go w
odpowiednie kompetencje (jako pełnomocnika ministra) poprzez wydanie
odpowiednich aktów prawnych (rangi rozporządzenia - z uwagi na
międzyresortowy charakter systemu i udział samorządów terytorialnych),
• utworzenie odpowiednio silnego biura programu, łączącego funkcje jednostki
administracji publicznej, biura projektowego i ośrodka badawczo
rozwojowego,
• utworzenie zespołu
analityków odpowiedzialnego za szczegółową
specyfikację funkcjonalną komponentów składających się na system
SYRIUSZ, w tym analizę aktów prawnych regulujących tę sferę,
transformację zapisów prawa na procedury realizacyjne obsługiwane przez
system,
• szkolenie pracowników administracji samorządowej w zakresie realizacji ich
funkcji dotyczących rynku pracy i pomocy społecznej, przy pomocy narzędzi
systemowych.
Współdziałanie z innymi systemami informatycznymi administracji publicznej
Sprawne wdrożenie systemu wymaga współdziałania z innymi systemami
informatycznymi państwa. Dlatego istotne jest skonkretyzowanie wymagań
systemu względem innych systemów informatycznych administracji publicznej.
Systemy te stają się zewnętrznymi uczestnikami systemu SYRIUSZ poprzez
wymianę informacji.
W szczególności ważna jest wymiana informacji z KSI ZUS i POLTAX.
Od możliwości korzystania z danych z tych systemów zależeć będą konkretne
rozwiązania systemowe w modułach SYRIUSZa. Chodzi o to, czy SYRIUSZ
będzie zmuszony do tworzenia rejestrów bazowych we własnym zakresie, czy też
będzie mógł korzystać z gotowych rejestrów (i danych je aktualizujących) w
innych istniejących ju ż systemów.
Warstwa teleinformatyczna systemu SYRIUSZ
Warstwa teleinformatyczna systemu SYRIUSZ jest dobrze rozpoznana.
Problemem praktycznym może okazać się skalowalność systemu - dostosowanie
sprzętu i oprogramowania do liczby obiektów i liczby procedur realizowanych
przez system w poszczególnych jednostkach administracji samorządowej i
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rządowej. Głównymi jednostkami eksploatującymi system są samorządy
terytorialne o ekstremalnie różnej wielkości (od poniżej 10.000 mieszkańców do
ponad 1.000.000, a więc różnica ponad 100-krotna). Należy pamiętać, że
SYRIUSZ jest przede wszystkim systemem dla samorządów' terytorialnych i pod
ich możliwości, i potrzeby, powinien być projektowany, uwzględniając szczególną
„przyjazność” dla beneficjenów systemu. Funkcje mezo i centralne budżetowanie, statystyka itp,, są funkcjami pomocniczymi, stosunkow '0 prostymi
informatycznie, które będą sprawnie realizowane, jeżeli część podstawowa procedury na szczeblu lokalnym, gminy i powiatu, będą dobrze zaprojektowane.
Metabaza systemu SYRIUSZ. Standardy informacyjne
Niezbędne jest nadanie wysokiego priorytetu opracowaniu i utrzymaniu
centralnym wspólnej metabazy systemu. Na metabazę powinny składać się normy
dla wszystkich elementów informacyjnych systemu (klasyfikacje, kody,
nomenklatury, rejestry, normy na dane elementarne itd.). Normy te powinny być
obligatoryjne dla całego systemu informacyjnego, w tym także dla systemów
obsługujących poszczególne procedury na szczeblu samorządów terytorialnych.
Opracowaniem, utrzymaniem i dystrybucją metabazy do wszystkich uczestników
powinno zająć się biuro programu.
Kluczowe znaczenie dla integracji wszystkich komponentów systemu
SYRIUSZ mieć będzie utrzymanie i pielęgnacja wskazanych jednolitych
słowników, standardów komunikatów, wzorców i szablonów. Proces ten ma
nadzorować zespół projektowy MGiP, jako gestor całego systemu, przy ścisłej
współpracy z dostawcami komponentów systemu. W zespole projektowym funkcja
ta realizowana być powinna przez specjalistów zajmujących się konserwacją
systemu. Kontrola przestrzegania standardów przy współpracy z firmami
informatycznymi - dostawcami oprogramowania może okazać się za mało
skuteczna. W czasie eksploatacji systemów użytkowych na szczeblu
samorządowym pojawi się - prędzej czy później - potrzeba zmian, które mogą
doprowadzić do dezintegracji systemu jako całości, na skutek wprowadzenia
„standardów lokalnych”, które w rzeczywistości nie są standardami w skali
systemu informacyjnego jako całości.
Normy informacyjne, w tym formaty wymiany danych, ustalone centralnie,
powinny być obowiązkowe dla systemów informatycznych, będących
uczestnikami systemu jako całości. Ich przestrzeganie to jedno z podstawowych
kryteriów homologacji.
Systemy użytkowe współdziałające z systemem i ich homologacja
W koncepcji systemu SYRIUSZ przewiduje się, że w obszarze
informacyjnej obsługi pomocy społecznej mogą być eksploatowane autonomiczne
systemy informatyczne, opracowywane na zamówienie poszczególnych organów
samorządowych. Taka wielość systemów informatycznych może prowadzić do
nadmiernej różnorodności, a przez to do dezintegracji infrastruktury informacyjnej
pomocy społecznej.

59

Dlatego warto zaproponować, aby proces homologacji polegał na wyborze
optymalnego systemu dla każdej jednostki funkcjonalnej. Koordynator systemu
powinien być wyposażony w kompetencje wyboru systemu, który będzie
obligatoryjnie wdrażany we wszystkich jednostkach samorządowych. Decyzje
może podejmować np. Dyrektor Programu, po uzyskaniu opinii zespołu
doradczego, a wcześniej odpowiednich ocen. Najlepiej byłoby, aby odcinkowy
system użytkowy dla konkretnej procedury, lub kompleksu procedur, był po
wdrożeniach
pilotowych w reprezentatywnych sytuacjach użytkowych,
„kupowany” centralnie z licencją na upowszechnianie i przekazywany nieodpłatnie
wszystkim gminom i powiatom. To wyjaśni ostatecznie sprawę homologacji. Jest
wystarczająco dużo złych doświadczeń z dopuszczaniem do upowszechniania w
administracji
systemów
informatycznych,
dla tych
samych
procedur
administracyjnych, zlecanych różnym firmom przez samorządy lub organy
administracji rządowej.
Należy zaproponować priorytet dla a) standardów metainformacyjnych
opublikowanych, b) systemów użytkowych „za darmo” dostarczanych przez
gestora systemu, tzn. Departament Informatyki MGiP. Inne systemy informatyczne
oferowane przez różnych dostawców mogą podlegać homologacji tylko w zakresie
zgodności ich wewnętrznych „standardów” informacyjnych z normami
obowiązującymi dla wszystkich systemów informatycznych, działających w
obszarze pomocy społecznej i rynku pracy. Homologacja nie może odnosić się co
całych produktów.
Należy dążyć w polityce homologacyjnej do ograniczenia zbędnej
różnorodności systemów. Zasadą powinna być jedna wersja systemu i każdego z
modułów, utrzymywana przez gestora systemu (DI MGiP).
W niektórych krajach UE, w dziedzinie komputeryzacji sektora
publicznego, zwłaszcza administracji publicznej stosuje się politykę, którą można
nazwać „systemy za darmo”. Dla poszczególnych modułów funkcjonalnych
jednostki administracji opracowuje się „typowy” system użytkowy. Systemy te
opracowują instytuty wyspecjalizowane w projektowaniu i obsłudze administracji
publicznej, dysponujące odpowiednią kadrą nie tylko programistów, ale
prawników, specjalistów od zagadnień określonej dziedziny usług społecznych:
rynku pracy, pomocy społecznej itd. Systemy te są udostępniane nieodpłatnie, a
jednostka administracji ponosi jedynie koszty wdrożenia, o ile nie są one
finansowane z budżetu centralnego - co także często ma miejsce. W naszych
warunkach nie należy dopuszczać do nadmiernej różnorodności oprogramowania
użytkowego dla tych samych funkcjonalnych obszarów w administracji. Dla każdej
jednostki funkcjonalnej powinien być jeden system obligatoryjny - jest przecież
mamy państwo, jedno prawo, jednakowe procedury w całej administracji
publicznej..
Uwagi końcowe
SYRIUSZ to dobrze przygotowany projekt, który - miejmy nadzieję - nie
tylko usprawni jeden z najbardziej czułych społecznie obszarów administracji, ale
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dostarczy wiedzy i doświadczeń dla innych przedsięwzięć informatycznych w
kraju.
Przy wyborze strategii realizacji projektu konieczne było zdecydowanie,
czy system będzie tworzony drogą integracji istniejących systemów
informatycznych, czy wybrać zaprojektowanie nowego systemu od początku.
Wybrano „trzecią drogę” - integracja poprzez głęboki re-engineering istniejących
systemów i koordynacja przez normy informacyjne i informatyczne. Dokonany
wybór wydaje się optymalny.
Budując system, słusznie przyjęto strategię ewolucyjną. „Ewolucyjność”
dotyczy a) jednostek funkcjonalnych, b) gmin, powiatów, województw, c)
uczestników, d) użytkowników, jako specjalnej kategorii uczestników. System - a
właściwie kompleks systemów informatycznych - wdrażany jest w wielu
autonomicznych jednostkach organizacyjnych. Z tego wynika, że powinna istnieć
możliwość sukcesywnego wdrażania poszczególnych systemów dla jednostek
organizacyjnych administracji. Jednak dopiero po pełnym uruchomieniu szczebla
centralnego i ustalenia wszystkich standardów metainformacyjnych.
Problemem infrastruktury informacyjnej naszej administracji publicznej i
przyczyną słabości wielu systemów, jest ich autonomizacja. Systemy
informatyczne w sektorze publicznym powinny się wzajemnie wspierać, poprzez
wymianę metainformacji i informacji, zgodnie z ustalonymi standardami.
Istotne jest także vacatio legis wdrożenia systemu oraz każdej zmiany
podstaw prawnych ingerujących w system. Vacatio legis powinno uwzględniać
czas potrzebny na szkolenie wszystkich jednostek eksploatujących system, a także
czas potrzebny na poinformowanie pozostałych uczestników systemu o
wprowadzanych zmianach. Uwaga ta dotyczy wszystkich regulacji prawnych,
które wiążą się z re-engineeringiem istniejących bądź zaprojektowaniem i
wdrożeniem nowych systemów informacyjnych w administracji publicznej. Wiele
aktów prawnych ma swój „komponent informacyjny”, implementacja prawa jest
uwarunkowana uruchomieniem określonych funkcji systemów informatycznych.
W tradycji stanowienia prawa jak dotąd tej konsekwencji zmian w technologiach
informacyjnych nie uwzględnia się. Warto, by efektem realizacji systemu
SYRIUSZ było wzbogacenie procesu stanowienia prawa o staranną analizę
„komponentów informacyjnych” aktów prawnych nie tylko przez prawników, ale
także przez informatyków, opracowanie ich zgodnie z wymogami współczesnych
technologii teleinformatycznych
i uwzględnienie implikacji technologii
teleinformatycznych i specyfiki wielkich systemów informacyjnych.
Sukces przedsięwzięcia o takiej skali złożoności jak SYRIUSZ, zależy od
przygotowania i organizacji procesu projektowania, organizacji wdrożenia, w tym
szkolenia wieloaspektowego (nie tylko informatycznego) wszystkich uczestników
systemu, nie tylko jednostek zaangażowanych w jego eksploatację. Wydaje się, że
pod względem zarządzania procesem realizacji - system SYRIUSZ jest
przykładem tzw. best practices, którego doświadczenie zasługuje na
upowszechnienie wśród innych zespołów budujących złożone systemy
informacyjne w sektorze publicznym.
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P O D E JŚ C IE P R O C E S O W E W Z A R Z Ą D Z A N IU
P R O G R A M E M „S Y R IU S Z ”

Katarzyna DĄBROWSKA
Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono mechanizm procesowego
podejścia do zarządzania Programem „SYRIUSZ”, który ma na celu usprawnienie
prac w programie poprzez zapewnienie spójności standardów oraz procedur
postępowania.
Zaprezentowano Program „SYRIUSZ”, ze szczególnym uwzględnieniem jego
podziału na poszczególne projekty. Z uwagi na fakt, że artykuł przybliża tematykę
zarządzania projektami, przedstawiono również zalety metodyki, której elementy
zostały wykorzystane do zarządzania programem i realizowanymi w jego ramach
projektami. Zalety te, a głównie podejście procesowe, które zapewnia wysoki
poziom spójności we wszystkich projektach i ogólne usprawnienie zarządzania,
stały się powodem, dla których metodyka PR1NCE2 została wybrana przez
kierownictwo Ministerstwa Gospodarki i Pracy do zarządzania projektami.
W dalszej
kolejności
omówiono
organizację
Programu
„SYRIUSZ”
i prowadzonych projektów, wraz z opisem ról i odpowiedzialności osób biorących
udział w programie. Wyjaśniono również istnienie dwóch Sponsorów,
reprezentujących główne obszary wykorzystania efektów programu. Z tej
specyficznej
organizacji
wynika
konieczność
zawarcia
porozumienia
międzyresortowego w celu kontynuacji rozpoczętych ju ż prac we wspólnym,
obejmującym dwa resorty programie.
Podejście procesowe w zarządzaniu programem i projektami skutkowało
opracowaniem procesów, w celu zapewnienia spójności prac w poszczególnych
projektach. Przedstawiono zależności i powiązania pomiędzy głównym procesem
a innymi procesami.
Przeprowadzono także analizę SWOT zarządzania Programem „SYRIUSZ”, która
wskazuje kierunki działania, potwierdzając słuszność stosowania opisanych
procesów.
Projekty realizowane w ramach Programu SYRIUSZ
Program „SYRIUSZ” jest jednym z kluczowych przedsięwzięć informatycznych,
które realizuje Ministerstwo Gospodarki i Pracy.' Prace w programie rozpoczęto
w lipcu 2002 roku.

„Dokument etapowy, Jednolity System Informacyjny dla obszaru: usługi społeczne” DI
MGPIPS, Warszawa, 23 kwietnia 2004.
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W wyniku Programu powstanie System Informacyjny „SYRIUSZ”, który obejmie
swoim zasięgiem obszar rynku pracy i zabezpieczenia społecznego, integrując je
w jednolity system pozyskiwania, przetwarzania i gromadzenia informacji.2
Program SYRIUSZ stanowi jakościowo nowe podejście do projektowania, budowy
i wdrożenia systemu informatycznego. Istota przyjętego podejścia stanowi, że
SYRIUSZ jest opisem standardu systemu wraz z jego infrastrukturą, standardami
przepływów informacji i współpracy z systemami zewnętrznymi.
Zgodnie z pierwszym scenariuszem realizacji systemu, zakładano możliwość
finansowania poszczególnych zadań Programu „SYRIUSZ” z Funduszu Pracy,
zasobów budżetowych, jak również ze środków własnych wykonawców systemu.
Pojawienie się nowych uwarunkowań zewnętrznych stworzyło możliwość
finansowania realizacji, niektórych elementów systemu również ze środków
unijnych: PHARE i EFS. Specyfiką takiego sposobu finansowania jest możliwość
wycinkowej realizacji programu (poprzez projekty).
Praktyka wskazuje, że w większych, długoterminowych i ryzykownych projektach,
podejmowane są świadome wysiłki na rzecz podzielenia całego przedsięwzięcia na
mniejsze, lepiej przygotowane do zarządzania projekty, każdy pozostający pod
ogólnym kierownictwem komitetu sterującego (rady) programu. W związku z tym,
w celu zapewnienia wysokiego poziomu spójności we wszystkich realizowanych
projektach oraz usprawnienia zarządzania, Program „SYRIUSZ” został podzielony
na zadania/projekty, które są wykonywane w określonym porządku i razem
osiągają zespół określonych celów strategicznych. Prowadzone w ramach
programu przetargi na wykonanie komponentów części biznesowej systemu, sieci
rozległej oraz na realizację poszczególnych podsystemów, stanowią oddzielne
kontrakty z różnymi wykonawcami, co przekłada się na projekty realizujące
poszczególne zadania, elementy programu.
Projekty realizowane w ramach Programu „SYRIUSZ”4;
1. Opracowanie kompleksowych wymagań na system. Opracowanie koncepcji
realizacji i rekomendacji technologicznych.
Zadanie zrealizowane przez firmę 4pi Sp. z o.o. w ramach projektu
„Specyfikacja wymagań jednolitego Systemu Informatycznego „SYRIUSZ”
dla M inisterstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej” - w terminie
11.09.-22.12.2003 r.
2. W ykonanie komponentów części biznesowej systemu -

2

„W izja modernizacji i rozwoju systemów PULS i POMOST w nowy jednolity
i zintegrowany system „SYRIUSZ” - System obsługi obszarów: pomoc społeczna i rynek
pracy”, Warszawa, 18 grudnia 2002.
Zbigniew Olejniczak, Łukasz W oźniak, „Zarządzanie budową Systemu SYRIUSZ ogólne i szczególne uwarunkowania programu”, (w:) „Informatyka w polityce społecznej.
Opracowania i materiały.” PTI, Warszawa 2003.
4

„Dokument etapowy, Jednolity...” , op.cit.
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a)

3.

w ramach projektu „Powstanie Systemu Informacyjnego Publicznych
Służb Zatrudnienia Syriusz” - współfinansowanego przez EFS
powstaną aplikacje: aplikacja centralna, aplikacja zarządzania
finansami, aplikacja WUP, aplikacja PUP, aplikacja obiegu spraw,
aplikacja Zarządzania zasobami ludzkimi oraz Płacami. Planowany
czas trwania projektu to okres od 2004 r. do 2006 r.,
b) w ramach projektu
PHARE PES I (projekt nr PL 2002/000196.01.03.01) powstanie hurtownia danych i portal PSZ, czas trwania
projektu - 2004-2005,
c) w ramach projektu
PHARE
PES II (projektnr PL 2002/000580.01.05.01) powstanie tzw. jądro SI SYRIUSZ (aplikacja
rejestracji i ewidencji klientów pomocy społecznej i rynku pracy),
czas trwania projektu - 2004-2005,
d) realizacja podsystemu „SYRIUSZ eLearning” zakupiono
platformę
e-Learning
„Leo”
konsorcjum
firm
Computerland i Young Digital Poland - w listopadzie 2004 r.
rozpoczęła
się
procedura
przetargowa
na
wykonanie
oprogramowania edukacyjnego - trzech szkoleń e-Learning.
Wykonanie sieci rozległej - w ramach projektu „Rozwój infrastruktury
informatycznej dla potrzeb Systemu Informacyjnego Publicznych Służb
Zatrudnienia Syriusz” - współfinansowanego przez EFS zostanie ustalona
minimalna oraz docelowa infrastruktura sprzętu
informatycznego,
rozumianego jako urządzenia sieci LAN, infokioski multimedialne,
komputery osobiste PC, drukarki i inne urządzenia peryferyjne oraz
oprogramowanie, umożliwiające funkcjonowanie nowoczesnego systemu
informacyjnego.
Następnie
zostaną
przeprowadzone
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku których zostaną zawarte
kontrakty na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego.
Realizacja projektu będzie zakończona weryfikacją jakości (efektywności)
infrastruktury informatycznej PSZ dla potrzeb wymogów systemu
informacyjnego „Syriusz”, który umożliwi świadczenie najwyższej jakości
usług klientom organów zatrudnienia. Czas trwania projektu 2004-2006 r.

Metodyka zarządzania Programem SYRIUSZ
Do zarządzania programem, jak
również poszczególnymi
projektami
realizowanymi w' ramach programu, wykorzystano metodykę PRINCE2
opracowaną przez CCTA/OGC, w następstwie prac nad rozwojem poprzednich
metodyk zarządzania projektami PROMPT i PRINCE. Metodyka ta jest
strukturalną m etodyką efektywnego zarządzania projektami, charakteryzującą się
dużą elastycznością. Łączy ona w sobie najlepsze praktyki zarządzania projektami,

Ken Bradley, Podstawy metodyki PRINCE2, Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.,
Maj 2002.
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ograniczając, lub całkowicie eliminując możliwości popełnienia błędów. Jest
oparta na podejściu procesowym aktualnie zalecanym przez Normę ISO 9001 :
2000. Metodyka PRINCE2 może być z powodzeniem użyta do zarządzania
wielkimi projektami inicjowanymi przez agendy rządowe (jest ona standardowo
używana przez brytyjskie instytucje rządowe), ale także do zarządzania różnej skali
projektami w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Metodyka ta od kilku lat jest
już z powodzeniem stosowana w Polsce. Jak pokazuje praktyka, wiele znanych,
liczących się na rynku firm stosuje z dobrymi skutkami tę metodykę do
zarządzania prowadzonymi przez siebie projektami. Przykładem może być
zrealizowany przez TP S.A. bardzo duży projekt „Rok 2000”. Ze względu na
wielkość, złożoność oraz ogólnokrajowy zasięg programu, MGiP wybrało tą
właśnie metodykę, która poprzez swoją elastyczność pozwala na sprawne
zarządzanie zarówno dużymi jak i mniejszymi projektami oraz zapewnia wysoki
poziom spójności we wszystkich projektach.
Rysunek 1. Schemat zarządzania Programem „SYRIUSZ”

Pomyślne zarządzanie złożonym przedsięwzięciem w dużej mierze zależy od
organizacji projektu oraz doboru personelu. Dla Programu „SYRIUSZ”
opracowano strukturę organizacyjną opartą na metodyce PRINCE2.
Na najwyższym poziomie struktury organizacyjnej zwykle znajduje się ciało
strategiczne (kierownictwo firmy lub programu), które jest naczelną władzą
w programie i odpowiada za nadzór nad całością prac. Rysunek 1. przedstawia
schemat zarządzania Programem „SYRIUSZ”, który jest klasycznym modelem
organizacyjnym zastosowanej metodyki dla środowiska programu z jednym,
istotnym wyjątkiem. Tym odstępstwem od reguły jest pojawienie się podwójnej
roli Sponsora Programu „SYRIUSZ”. Decyzja Rady Ministrów o przekształceniu
Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w dwa resorty: Ministerstwo
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Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Gospodarki i Pracy, została podjęta 2 maja
2004 roku. Była to poważna zmiana, mająca duży wpływ na kwestię związaną
z zarządzaniem Programem „SYRIUSZ”. Od 4 maja zostały rozdzielone dwa
działy administracji rządowej: zabezpieczenie społeczne i praca, które stanowiły
główne zainteresowanie Programu „SYRIUSZ” . Te dwa obszary, zgodnie
z przyjętymi założeniami, miały być zintegrowane w nowy, jednolity System
Informacyjny „SYRIUSZ”. W związku z tym, że prace w programie trwały,
a nowa rzeczywistość nie przyniosła zmian w założeniach i celach strategicznych,
postanowiono poszukać alternatywnego rozwiązania, dodając nową rolę, którą
miałby pełnić Komitet Sterujący programu. Będzie on integratorem interesów
dwóch resortów w realizacji programu. Obecnie Program „SYRIUSZ”, jak
przedstawia schemat na rysunku 1., ma dwóch Sponsorów, czyli Podsekretarzy
Stanu reprezentujących różne resorty (co jest specyfiką i różni nas od klasycznego
modelu organizacji). Skłoniło to do podjęcia działań mających na celu uzyskanie
porozumienia. Na mocy porozumienia będą kontynuowane prace w programie,
przy współpracy pracowników obu ministerstw oraz powołaniu wspólnego
Komitetu Sterującego, w którym interesy biznesu będą reprezentowane przez
dwóch sponsorów.
Pozostała część struktury organizacyjnej programu jest typowa dla metodyki
PR1NCE2. N a najwyższym poziomie zarządzania znajduje się Komitet sterujący
programem, który wyznacza Dyrektora programu do nadzorowania całej
inicjatywy. W sparcie programu zapewnione jest przez Szefa Programu, który
odpowiada także za ogólną spójność całego programu oraz za właściwe stosowanie
organizacyjnych standardów zarządzania projektami i zarządzania jakością. Jest to
odpowiedzialność za bieżący nadzór nad programem i poszczególnymi projektami,
działając w imieniu członków komitetu sterującego programem i członków
komitetów sterujących poszczególnych projektów. Oczywiście, odpowiedzialność
za cały program spoczywa na Dyrektorze Programu, natomiast nadzór projektów
jest przypisana kierownikom poszczególnych projektów.
Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu „SYRIUSZ”
W celu usprawnienia zarządzania poszczególnymi projektami realizowanymi
w ramach Programu „SYRIUSZ”, wykorzystywane są również elementy metodyki
PR1NCE2. W związku z tym dla każdego projektu powoływany jest Komitet
Sterujący, tzw. Zespół Monitorujący, w skład którego wchodzą: przewodniczący ze
strony Ministerstwa Gospodarki i Pracy, pracownicy Departamentu Informatyki
MGiP (maksymalnie 4 osoby) oraz przedstawiciele wykonawcy. Celem Komitetu
Sterującego Projektu jest zapewnienie, aby projekt przyniósł oczekiwaną wartość,
a
także
kontrola
ponoszonych
kosztów,
kontrola
zgodności
prac
z harmonogramem,
podejmowanie
decyzji
dotyczących
budżetu
oraz
reprezentowanie interesów beneficjentów końcowych.
Bieżącą kontrolę nad pracami związanymi z projektem sprawuje Dyrektor
Projektu, odpowiadający za kierowanie w imieniu zamawiającego bieżącą
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realizacją projektu oraz za terminowe wykonywanie prac w projekcie na poziomie
operacyjnym. Do głównych zadań Dyrektora Projektu należy: dbanie o płynny
przebieg projektu, usuwanie wszelkich przeszkód utrudniających prowadzenie
projektu, dbanie o utrzymanie zasobów w Zespole Projektowym, efektywne
reagowanie na zagrożenia projektu, współzarządzanie ryzykiem projektu, nadzór
nad dokumentacją projektu, zarządzanie procesem zapewnienia jakości, formalne
dokonywanie odbiorów poszczególnych produktów przygotowanych przez
wykonawcę oraz etapów w ramach realizacji projektu.
Dyrektorowi Projektu podlega Zespół Projektowy, do którego zadań należy
współpraca z wykonawcą w zakresie rozwiązań projektowych. Powoływany jest
również Przewodniczący Odbioru, którego zadaniem jest opracowywanie procedur
odbioru produktów oraz wspomaganie Dyrektora Projektu podczas ich odbioru.
Bieżąca kontrola nad projektem zwykle oddelegowana jest w ręce certyfikowanego
audytora zewnętrznego.
Wykonawca projektu powołuje Kierownika Projektu, który odpowiada za ogół
prac ze strony wykonawcy, m. in.: opracowuje Plan Projektu, określa struktury
kierowania projektem, przygotowuje plany etapu i jeśli to konieczne - plany
awaryjne, zarządza wytwarzaniem produktów projektu, zarządza ryzykiem
projektu, steruje zmianami i zarządza konfiguracją w wymaganym zakresie,
przekazuje Komitetowi Sterującemu raporty okresowe z postępu prac oraz
sprawozdania dotyczące oceny produktów etapów.
Kierownikowi Projektu podlega zespół specjalistów, powołany przez wykonawcę,
którego zadaniem jest wykonywanie określonych działań i tworzenie produktów
etapu. Sposób organizacji zespołu, zakresy odpowiedzialności i ich przydział do
poszczególnych osób zależy od rozmiaru i charakteru projektu, jak też kombinacji
dostępnych umiejętności. Specjaliści ci w szczególności prowadzą i dokumentują
prace projektowe, uczestniczą w spotkaniach i warsztatach prowadzonych
z użytkownikami, przygotowują dokumentację i produkty etapów projektu,
uczestniczą w przeglądach jakości.
Podejście procesowe w zarządzaniu programem „SYRIUSZ”

6

7

Proces jest kluczowym pojęciem we współczesnej teorii zarządzania. Wszelkie
analizy działalności jednostek organizacyjnych opierają się na procesach.
W łaściwe zrozumienie tego pojęcia jest niezmiernie ważne dla prawidłowego
funkcjonowania każdej organizacji/projektu, zaś jego niezrozumienie prowadzi
nieuchronnie do upadku organizacji, czy projektu.
6

Opracowane na podstawie Polityki Jakości Departamentu Informatyki MGiP oraz kart
procesów.
W aldemar Lutyński, „Procesy a zarządzanie”, CTPartners S.A. (strona:
http;//www.ctpartners.pl/_files/publications/pl/publikacja_wl_-zarzadzanie_a_procesy.pdf),

31.10.2004.
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Jak wcześniej wspomniano, metodyka PRINCE2 jest oparta na podejściu
procesowym i dzięki temu może być stosowana do dużych programów, jak
i mniejszych, wydzielonych projektów. Według metodyki procesy są niezbędne do
pomyślnego zarządzania wytworzeniem wyników każdego projektu. W metodyce
PRINCE2 występuje osiem głównych procesów:
1. Przygotowanie założeń projektu.
2. Inicjowanie projektu.
3. Strategiczne zarządzanie projektem.
4. Zarządzanie zakresem etapu.
5. Sterowanie etapem.
6. Zarządzanie wytwarzaniem produktów.
7. Zamykanie projektu.
8. Planowanie.
Procesy wskazane w metodyce PRINCE2 dotyczą tylko zarządzania projektem,
a nie odnoszą się do zarządzania całym programem, w którym wszystkie działania
muszą być zintegrowane dla osiągnięcia zamierzonych celów strategicznych.
Metodyka zakłada pewną elastyczność stosowania procesów, która przejawia się
możliwością dostosowania ich do kultury i potrzeb organizacji oraz nie zachęca do
niewolniczego postępowania zgodnie z każdym z nich i z wszystkimi razem.
W związku z tym dla potrzeb realizacji programu „SYRIUSZ” Departament
Informatyki
MGiP
opracował System
Zarządzania Jakością zgodnie
z wymaganiami modelu zapewnienia jakości według normy PN-EN ISO
8

9001:2000, obejmującego programowanie, produkcję, instalowanie i serwis.
Powodzenie
programu
wymaga
zachowania w
pełni
nowoczesnego,
profesjonalnego podejścia, przejawiającego się w zastosowaniu standardów
organizacyjnych wynikających z powyższej normy. Określona została polityka
jakości oraz zidentyfikowane zostały wszelkie procesy zachodzące przy realizacji
programu, ich sekwencje, wzajemne oddziaływania, kryteria i metody
zapewniające skuteczność ich przebiegu, nadzorowania, monitoringu i kontroli.
Opracowanie procesów wynikało z potrzeby zapewnienia integracji programu
z poszczególnymi projektami, zapewnienia poprawnej koordynacji wszystkich
elementów programu, usprawnienia zarządzania oraz uzyskania wysokiego
poziomu spójności produktów wszystkich projektów. Procesy te umożliwiają
koordynację działań mających na celu zaspokojenie wszystkich zidentyfikowanych
potrzeb stron zainteresowanych programem oraz spełnienie ich oczekiwań
w stopniu zapewniającym pomyślność programu.
Procesy zarządzania programem:
1. Zarządzanie zmianami w SI SYRIUSZ.
2. Zarządzanie projektem.
3. Zarządzanie harmonogramem.
4. Uzgodnienia.
Zbigniew Olejniczak, Katarzyna Dąbrowska, Elwira Jankowiak, „Program SYRIUSZ zarys metodyki budowy systemu informatycznego”, (w:) „Informatyka w polityce
społecznej. Opracowania i materiały”, PTI, W arszawa 2003.
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5.

Weryfikacja i zatwierdzanie produktów Programu „SYRIUSZ”.

Rysunek 2. Procesy występujące przy realizacji Programu „SYRIUSZ”

Źródło” Opracowanie DI MGiP.

Proces „Zarządzanie zmianami w SI SYRIUSZ”
„Zarządzanie zmianami w SI SYRIUSZ” jest głównym procesem całego programu,
z którym są powiązane pozostałe procesy. Tym samym, wszystkie działania
wykonywane w ramach poszczególnych projektów wiążą się w całość tworząc
program.
Jak powszechnie wiadomo, w miarę postępu programu/projektu pojawia się
potrzeba zarządzania zmianami, czyli wprowadzania zmian w sposób
kontrolowany. Zmiany mogą wynikać z różnego rodzaju przyczyn, np.:
z występujących problemów, ze zmian w otoczeniu programu/projektu i mogą
dotyczyć praktycznie wszystkich elementów programu/projektu, np.: zakresu,
celów, zasobów, harmonogramu prac, ale także mogą służyć udoskonalaniu
wyników projektu - produktów.
Wszystkie zmiany niosą zawsze potencjalny wpływ na ryzyko programu i dlatego
powinny być zawsze analizowane pod kątem ich skutków.
Celem procesu „Zarządzanie zmianami w SI SYRIUSZ” jest koordynowanie
realizacji zmian dla zachowania wymaganej jakości pracy oraz dostarczanych
produktów końcowych, zgodnych z ustalonymi kryteriami jakości.
Rysunek 3. Schemat procesu „Zarządzanie zmianami w SI SYRIUSZ”
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Zarządzanie zmianami w SI SYRIUSZ
Czynność

Podmiot

Miejsce

Sposób

- Analiza zmian prawa.
• Analiza przebiegu prac
projektowych I wyko
nawczych.
- Analizy własne

Szef programu SI
SYRIUSZ

Szef programu SI
SYRIUSZ

Dl * Biuro Programu SI
SYRIUSZ

- przegląd harmonogramu
SI SYRIUSZ

Szef programu ♦
osoba odpowiedzialna
za projekt/zadanie
(+Dyreklor Programu)

Dl - Biuro Programu
SI SYRIUSZ

- Zmiany w harmonogramie
(Dyrektor Programu
uczestniczy przy
przesunięciu zadań
głównych)

Dl - Biuro Programu
SI SYRIUSZ

Przegląd zasobów; środki
finansowe, zasoby ludzkie

Szef programu Si
SYRIUSZ

Szef Programu*osoba
Odpowiedz/Kierownik
Projektu+Dyr.Progr

Szef Programu+osoba
odpowiedz/Kierownik
Projektu* Dyr.Progr

Szef Programu +
Zespól Oceny Ryzyka

Szef Prograu ♦ Dyrektor
Programu

Szef Programu*osoba
odpowiedz/Kierownik
Projektu+Dyr.Progr

Biuro
programu

Analiza możliwości I
rezerw w zasobach

Wprowadzenie korekty
w dyspozycji zasobów;

Wypełnienie arkusza
oceny ryzyka

Analiza poziomu ryzyka na
poziomie programu, grup
zadań z uwzględnieniem
tendencji

Dokument zawierający
wykaz zadań krytycznych I
opis sposobu działania

Przekazanie informacji
członkom Zespołu Oceny
Ryzyka + informacja dla
Komitetu Sterującego

Źródło: O pracow anie DI MGiP.
W realizację tego procesu włączone są trzy komórki organizacyjne, wchodzące
w skład Departamentu Informatyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy:
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•

Dyrektor Departamentu Informatyki, który pełni również funkcję Dyrektora
Programu „SYRIUSZ” i nadzoruje realizację głównego procesu oraz akceptuje
wszystkie wprowadzane zmiany w wyniku tego procesu,
•
Stanowisko do Spraw Realizacji Programu SYRIUSZ, w skład którego
wchodzi Szef Programu SYRIUSZ, który jest właścicielem tego procesu
i odpowiada za jego przebieg i osiągnięcie założonego celu,
•
W ydział Projektowania i Rozwoju Systemów Informatycznych w Urzędach
Pracy, w którym zatrudnione są osoby (pracownicy merytoryczni, a także
kierownicy projektów) uczestniczące, w różnym stopniu, we wprowadzaniu
zmian w projektach/programie.
Proces rozpoczyna się zgłoszeniem zmiany, czyli identyfikacją potrzeby
wprowadzenia zmiany. Szef Programu dokonuje analizy przesłanek do
wprowadzenia zmiany, np.: zmian prawa, zgłoszonych problemów, przebiegu prac
projektowych i wykonawczych. Sprawdza, potrzeby i przyczyny wprowadzenia
zmiany.
Po wykonaniu czynności zaprezentowanych na rysunku 3., proces kończy się
podjęciem działań mających na celu wdrożenie zmiany.
Klientami procesu, czyli osobami zainteresowanymi przebiegiem procesu orazjego
rezultatami są:
•
Komitet Sterujący Projektu, czyli tzw. Zespół Monitorujący Projektu, którego
dotyczy zmiana oraz Komitet Sterujący Programu „SYRIUSZ”. Informacje
o wprowadzonych zmianach powinny zostać przekazane do komórek
prowadzących nadzór nad pracami w projektach i w całym programie,
•
pracownicy merytoryczni Departamentu Informatyki, biorący udział
w przebiegu procesu,
•
dostawcy oprogramowania (firmy informatyczne) w przypadku, kiedy zmiana
dotyczy wymagań homologacyjnych na System Informacyjny „SYRIUSZ”,
•
pracownicy firm informatycznych związanych z realizacją poszczególnych
projektów (członkowie Zespołów Projektowych).
Ze względu na złożoność Programu „SYRIUSZ” jeden proces może być
uruchamiany równolegle w różnych projektach, prowadzonych w tym samym
czasie. Dla przykładu w każdym projekcie mogą być stosowane niezależnie
procesy dotyczące zarządzania projektem oraz uzgodnień.
Proces „Zarządzanie Projektem”
Z głównym procesem „Zarządzanie zmianami w SI SYRIUSZ” powiązany jest
ściśle proces „Zarządzanie Projektem”, którego właścicielem jest Kierownik
Projektu od strony Zamawiającego, czyli Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
Proces „Zarządzanie Projektem” ma na celu osiągnięcie określonego wyniku, lub
produktu z odpowiednią gwarancją jakości oczekiwaną przez klienta poprzez
planowanie i kontrolowanie projektu, doprowadzając go do pomyślnego
zakończenia.
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Jak wcześniej wspomniano, nieodzownymi elementami, towarzyszącymi
projektom przez cały czas ich trwania, są zmiany. Jednym z rodzajów zmian są
zagadnienia projektowe.
Zagadnienia projektowe m uszą w jakiś sposób wiązać się z projektem i może je
zgłosić każdy w dowolnym momencie realizacji projektu. Tak więc zmiany
dotyczące projektu w mniejszym lub większym stopniu wpływają na cały program
i należy je we właściwy sposób monitorować. W zarządzaniu projektem
wyróżniamy element zarządzania zmianami. Tym samym, w momencie zgłoszenia
zmiany, zostaje uruchomiony główny proces Programu „SYRIUSZ”, sprawdzający
wpływ propozycji zmiany na cały program, lub poszczególne jego elementy, np.
czy zmiana jest zgodna z celami programu/projektu i jak zmieni ona podstawowe
atrybuty: zakres, termin i koszty - czy zmiana nie dotyczy ścieżki krytycznej
programu i nie wpłynie na przesunięcie terminów, zwiększenie kosztów, zmiany
zakresu, co może doprowadzić do porażki całego programu.
Proces „Uzgodnienia”
Rozczłonkowanie zadań, wynikające z podziału programu na projekty, generuje
obawę przed uzyskaniem sprzecznych, niespójnych produktów. W związku z tym
realizacja niektórych działań, a także wprowadzane zmiany wym agają
przeprowadzenia wielu konsultacji i uzgodnień. Spowodowało to konieczność
powiązania procesu „Zarządzanie Projektem” z procesem „Uzgodnienia”, który
składa się, tym samym, na realizację głównego procesu. Rolą jego jest
nadzorowanie działań mających na celu przeprowadzenie w ustalonym terminie
efektywnych konsultacji, tzn. zakończonych ustaleniami zgodnie z oczekiwaniami
użytkowników końcowych systemu oraz przedstawicieli Wydziału Projektowania
i Rozwoju Systemów Informatycznych w Urzędach Pracy.
Osobą odpowiedzialną za przebieg i rezultaty procesu jest Kierownik Projektu,
który uruchamia proces w przypadku zgłoszenia problemu lub zmiany, które
należy przeanalizować i uzgodnić. Ponadto proces jest prowadzony w sytuacjach
braku upoważnienia lub jasności co do dalszych działań w ramach uruchamianego
projektu oraz w przypadku braku zgodności zadań z harmonogramem. Wynikiem
procesu jest dokumentacja z uzgodnień, która przekazywana jest do Biura
Programu.
Proces „Zmiana Harmonogramu”
Jednym ze stałych elementów procesu zarządzania zmianami jest zarządzanie
zmianami harmonogramu programu/projektu. Każda potrzeba wprowadzenia
zmiany, czy zainicjowania projektu, uruchamia proces przeglądu harmonogramu.
Następuje wówczas sprawdzenie, których zadań dotyczy zmiana, czy jest
konieczna do wykonania oraz czy takie atrybuty jak termin i zasoby należy

9

Ken Bradley, „Podstawy m eto d y k i...” , op.cit.
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zmienić. Zmiana harmonogramu może również wynikać z pojawienia się nowych
zadań do wykonania - uruchomienia nowego projektu.
W związku z tym, w celu dokonania, w sposób kontrolowany, weryfikacji
harmonogramu, która może polegać na zmianie terminów realizacji
poszczególnych zadań i/lub przydzielonych do nich zasobów, a także na dodaniu
nowych
zadań
związanych
z
rozpoczęciem
prac
w
nowym
przedsięwzięciu/projekcie, w ramach Programu „SYRIUSZ” opracowano proces
„Zmiana harmonogramu”.
Właścicielem procesu jest Szef Programu, który między innymi zajmuje się
koordynowaniem terminowej realizacji prac w Programie „SYRIUSZ” .
W przypadku zaistnienia potrzeby rozpoczęcia prac w projekcie, dokonywana jest
weryfikacja i aktualizacja harmonogramu, określane są nowe zadania wraz
z terminami ich realizacji. Następnie zostaje uzgodniony proces realizacji nowych
zadań oraz dostosowywany jest wzorzec metodyki zarządzania do zakresu
i specyfiki projektu. Proces „Zmiana Harmonogramu” odpowiada również za
opracowanie struktury zarządzania projektem, określenie ról i odpowiedzialności
osób biorących udział w realizacji zadania w ramach projektu. Po dokładnej
analizie możliwości i rezerw następuje przydzielenie zasobów do nowego zadania.
Proces kończy się przekazaniem informacji o zmianie harmonogramu do
zainteresowanych osób (klientów procesu), czyli pracowników merytorycznych DI
MGiP oraz pracowników firm informatycznych, związanych z realizacją
poszczególnych projektów (członków zespołów Projektowych).
Proces „W eryfikacja i zatwierdzanie produktów SI SYRIUSZ”
Kolejnym procesem realizowanym w ramach budowy Systemu Informacyjnego
„SYRIUSZ” jest „W eryfikacja i zatwierdzanie produktów SI SYRIUSZ”. Proces
ten
ma
zagwarantować
prawidłową
rejestrację
wytworzonych
produktów/dokumentów, nadawanie statusów dokumentom w zależności od ich
stanu faktycznego oraz zapewnienie, że wszystkie produkty spełniają określone dla
nich kryteria jakości, zgodne z celami, założeniami projektu/programu, a także
wymaganiami użytkownika.
W realizację tego procesu włączone są trzy komórki organizacyjne Departamentu
Informatyki MGiP:
1. Dyrektor Departamentu Informatyki, który po zapoznaniu się z opinią
o dokumencie/produkcie zatwierdza produkt.
2. Stanowisko do Spraw Realizacji Programu „SYRIUSZ”, w którym znajduje się
Szef Programu, będący jednocześnie właścicielem procesu.
3. Wydział Projektowania i Rozwoju Systemów Informatycznych w Urzędach
Pracy, w którym znajdują się:
a) wykonawcy niektórych produktów programu,
b) recenzenci sprawdzający, czy produkt jest zgodny pod względem
merytorycznym z wymaganiami użytkownika, aktami prawnymi
i założeniami,
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c)

Naczelnik Wydziału, który dokonuje weryfikacji produktu pod względem
merytorycznym i formalnym.
Wejściem do procesu jest przekazanie informacji o zakończeniu prac nad
produktem/dokumentem. Autor dokumentu przekazuje Szefowi Programu
wypełniony formularz: Metryka Produktów Programu SYRIUSZ. Po tym następuje
sprawdzenie, którego zadania wykonany produkt/dokument jest wynikiem,
aktualizacja harmonogramu i przekazanie produktu do odbioru.
Wyjściem z procesu jest dystrybucja produktu do dostawców oprogramowania lub
pracowników merytorycznych DI MGiP.
Analiza SWOT zarządzania Programem „SYRIUSZ”
W celu wypracowania dynamiki i kierunków działania przeprowadzono analizę
SWOT zarządzania Programem „SYRIUSZ” . Zidentyfikowane zostały strategiczne
czynniki, które m ogą mieć decydujący wpływ na przyszłość i powodzenie
programu.
Istotnym zadaniem było wydzielenie spośród nich czynników
krytycznych, dzięki którym można będzie rozwijać silne strony projektu,
niwelować (bądź ograniczać) strony słabe, maksymalnie wykorzystywać istniejące
możliwości i pojawiające się szanse oraz unikać przewidywanych zagrożeń
i niebezpieczeństw.
Mocne strony:
• duża dynamika realizacji programu w związku z wysokim poziomem
delegowania uprawnień,
• efekt synergii uzyskany poprzez wykorzystanie potencjału zespołu
Departamentu Informatyki MGiP,
• gotowość zespołu Departamentu Informatyki MGiP do współpracy
z zespołami projektowymi. Wysokie zaangażowanie zespołu i duży wkład
pracy w poszczególne projekty,
• prowadzony nadzór i kontrola Dyrektora Programu nad całością prac
w programie. Duże doświadczenie Dyrektora Programu,
• zarządzanie programem
„SYRIUSZ” i poszczególnymi projektami
realizowanymi w ramach programu przy wykorzystaniu metodyki PRINCE2,
• dobrze opracowane procesy składające się na system zarządzania jakością,
• przestrzeganie przez zespół DI MGiP określonych standardów i procedur
postępowania.
Słabe strony:
• duża liczba zadań spoczywająca na pracownikach DI MGiP,
• nieprzygotowany zespół do prowadzenia programu/projektu - osoby
nieposiadające
doświadczenia
w
prowadzeniu
dużych
projektów
informatycznych,
• program o wysokiej złożoności technicznej i technologicznej,
10
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Maria Romanowska, Grażyna Gierszewska, „Analiza strategiczna przedsiębiorstwa”,
PWE, Warszawa 2002.
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•

długoterminowe i ryzykowne przedsięwzięcie (czas trwania programu
powyżej 6 miesięcy),
•
podział programu na projekty, w wyniku których powstają różne produkty. To
rozczłonkowanie zadań powoduje konieczność wprowadzenia procesu
uzgodnień,
• ograniczenie czasowe (koniec programu zaplanowany na 2007 rok),
• ograniczenia finansowe - brak własnych środków finansowych.
Szanse w Otoczeniu:
• wszystkie zadania realizowane są na mocy formalnych porozumień zawierane są poszczególne kontrakty,
•
utrzymanie spójności działań w ramach projektów i programu. Precyzyjnie
prowadzony harmonogram w programie,
•
udział konsultantów merytorycznych/użytkowników końcowych w pracach
analityczno - projektowych oraz odbiorach produktów poszczególnych
projektów,
•
możliwość współfinansowania części zadań ze środków Unii Europejskiej
(PHARE i EFS),
• korzystanie z wiedzy ekspertów - ścisła współpraca w programie
z zewnętrznymi ekspertami,
•
zwiększenie zainteresowania przedsięwzięciem - rozszerzenie wachlarza firm
współpracujących z Departamentem Informatyki MGiP w Programie
„SYRIUSZ”,
• możliwość uwzględniania zmian w wymaganiach na system,
• możliwość współpracy z wyspecjalizowanymi firmami w zakresie projektu
i usług,
• współpraca z dostawcami, którzy m ają wypracowane odpowiednie standardy
zarządzania projektem,
• duże doświadczenie partnerów w podobnych projektach.
Z a g ro ż e n ia w O to czen iu :

•

•
•
•
•
•
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nieznani i niesprawdzeni partnerzy w projektach. Współpraca z nowymi
dostawcami, o których wiadomo niewiele. W związku z tym nie można ocenić
przyszłej pracy dostawcy,
nieznajomość specyfiki Zamawiającego oraz obszarów wykorzystania
produktów projektu,
proponowanie rozwiązań wygodnych z punktu widzenia dostawcy, a nie
Zamawiającego,
wielość dostawców poszczególnych usług,
niestabilność przepisów. Zmiany w obowiązującym prawie - zmiana
poszczególnych ustaw i rozporządzeń,
brak jednoznacznego zrozumienia zakresu systemu przez Zamawiającego,
dostawców i beneficjentów, co może prowadzić do stworzenia systemu
niedostosowanego do potrzeb użytkownika,

•

nierzetelne lub niepełne dane (szczególnie w obszarze pomocy społecznej), na
podstawie których wyciągnięto wnioski i opracowano plany,

Wniosło
Przeprowadzenie analizy SWOT zarządzania Programem „SYRIUSZ” ujawniło
wiele zadań, które m uszą zostań wykonane, jak również pozwoliło upewnić się
o słuszności dotychczas prowadzonych działań. Takie spojrzenie na program i jego
otoczenie pozwala wypracować strategię usprawniającą zarządzanie, co przyczyni
się do uniknięcia wielu nieprawidłowości zwiększających ryzyko niepowodzenia
programu.
Zgodnie z wytycznymi analizy SWOT w swoich działaniach powinniśmy opierać
się na mocnych stronach naszego przedsięwzięcia, wzmacniać słabe strony,
wykorzystywać szanse, jakie stoją przed nami oraz unikać zagrożeń.
Głównie jednak należy skoncentrować się na zagrożeniach występujących
w otoczeniu programu oraz na słabych stronach programu. Identyfikacja zagrożeń
pozwala niwelować ich skutki lub całkowicie unikać. Z analizy tej wynikają
zasady, które należy przestrzegać w celu zapewnienia sukcesu przedsięwzięcia. Do
zasad tych możemy zaliczyć:
1. Współpracę wyłącznie z dostawcami, którzy mają wypracowane odpowiednie
standardy zarządzania projektem.
2. Wypracowanie metod kontroli i zasad współpracy poszczególnych dostawców
między sobą, dla zapewnienia spójności działań.
3. Organizowanie spotkań, warsztatów, właściwą działalność informacyjną
0 pracach w projekcie.
4. Przestrzeganie standardów zarządzania projektem i standardów jakościowych
(opraco wanie odpowiednich procesów).
5. Przeprowadzanie kontroli harmonogramu (czasu, kosztów, zasobów)
1 dokonywanie jego aktualizacji.
6. Dokonywanie odbiorów produktów. Weryfikację i zatwierdzanie dokumentów,
które powstają w ramach projektów.
7. Stosowanie zarządzania zmianą.
8. Stwarzanie możliwości rozwojowych zespołu - szkolenie kierownika projektu
oraz osób związanych z projektem.
9. Motywację personelu i pełną informację o ważności projektu.
10. Wprowadzenie standardów zarządzania złożonymi projektami, podział
projektu na mniejsze podprojekty.
11. Kontrolę organizacji pracy, delegację uprawnień,
Powyższe zasady wyraźnie w skazują iż obrany kierunek zarządzania programem
oparty na podejściu procesowym jest trafnym wyborem. Zastosowane procesy
przyczynią się w dużym stopniu do rozwiązania wielu zidentyfikowanych
problemów, zarówno wewnątrz programu, jak również w jego otoczeniu oraz
zapewnienia spójności działań.
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PODSUMOWANIE
Cechą każdej organizacji jest dążenie do osiągnięcia sukcesu i w tym celu,
w ramach organizacji, prowadzone są starania, aby zarządzanie oraz nadzorowanie
odbywało się w sposób systematyczny i przejrzysty.
Zostało bowiem
sprawdzone, że sukces w dużym stopniu zależy od wdrożenia oraz utrzymania
procesu ciągłego doskonalenia systemu zarządzania, a także uwzględniania
wszystkich stron zainteresowanych organizacją i jej produktem. Zarządzanie
jakością uznano za istotny element całościowego zarządzania organizacją. Decyzja
o wprowadzeniu systemu jakości, a tym samym zidentyfikowaniu i opracowaniu
procesów i ich wzajemnych korelacji jest zawsze poważną decyzją strategiczną,
istotną dla powodzenia projektów i całego programu. Kierownictwo Ministerstwa
Gospodarki i Pracy ma świadomość, iż wykorzystanie w realizacji Programu
„SYR1USZ” dobrze opracowanych procesów w znacznym stopniu usprawni
zarządzanie tak złożonym przedsięwzięciem i doprowadzi go do pomyślnego
zakończenia.
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O B S Z A R Ś W IA D C Z E Ń R O D Z IN N Y C H - W S T Ę P D O SY R IU S Z A
Ewa BIEŃKOWSKA
1. Charakterystyka obszaru świadczeń rodzinnych
Świadczenia rodzinne to - z punktu widzenia dotychczas stosowanych
systemów informatycznych (w obszarach praca i zabezpieczenie społeczne) - nowy
obszar, w którym zagadnienia te skupione są w jednym miejscu. Do końca
kwietnia 2004 r. realizacja świadczeń rodzinnych rozproszona była w kilku
podmiotach:
•
w ośrodkach pomocy społecznej: świadczenia rodzinne otrzymywały osoby
korzystające z pomocy społecznej,
•
w urzędach pracy: świadczenia rodzinne wypłacano osobom uprawnionym
do zasiłków z tytułu bezrobocia,
•
w Zakładach Ubezpieczeń Społecznych: świadczenia wypłacano osobom
będącym na urlopach wychowawczych,
•
w zakładach pracy: świadczenia wypłacano pracownikom zatrudnionym na
podstawie umowy o pracę. Obecnie świadczenia należące do grupy
świadczeń rodzinnych, pracodawcy zatrudniający do 5 osób przekazali
gminom; w roku 2005 przekażą je pracodawcy zatrudniający do 20
pracowników, w następnych latach proces cedowania tych zadań na gminy
będzie kontynuowany.
Brak integracji i rozproszenie lokalizacji podmiotów realizujących
świadczenia uniemożliwiały rzetelną ocenę wydatkowanych środków na ten cel.
Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 27 listopada 2003 roku,1 obowiązująca
od dnia 1 maja 2004 r. wyznaczyła gminę, jako miejsce realizacji świadczeń
rodzinnych.
Tablica 1. W ykaz świadczeń realizowanych w obszarze świadczeń rodzinnych

l.p.
1.
2.

Rodzaj świadczenia
Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłku rodzinnego:
z tytuł urodzenia dziecka
z tytułu urlopu wychowawczego
z powodu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do
zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego upływu jego
pobierania
z powodu samotnego wychowywania dziecka
pokrycie części kosztów związanych z dojazdem dziecka do szkoły w
innej miejscowości

1 Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 27 listopada 203 r., /Dz. U. N r 228, poz.
2255/.
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3.

4.

pokrycie części kosztów związanych z zamieszkiwaniem w
miejscowości,
w
której
znajduj
się
siedziba
szkoły
ponadpodstawowej lub gimnazjalnej, a także gimnazjum w
przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
z tytuł kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia pielęgnacyjne
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia dla osób, które przed 1 maja 2004 r. otrzymywały
świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Źródło: Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 27 listopada 203 r., /Dz. U. N r 228,
poz. 2255./

Niektóre świadczenia takie, jak pokrycie kosztów dojazdu do szkoły, czy
pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem w miejscu nauki są
świadczeniami nowymi, ale są też i takie, które pozostały w niezmienionej postaci,
między innymi: zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenie z tytułu urlopu
wychowawczego (zmianie uległy jedynie kryteria ich przyznawania i miejsce
realizacji). Są też takie, które zostały przeniesione z innych obszarów i nazwane
inaczej, np.:
• zasiłek stały z pomocy społecznej - obecnie jest to świadczenie
pielęgnacyjne,
• zasiłek okresowy gwarantowany z pomocy społecznej - obecnie jest to
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka
i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
• jednorazowy zasiłek macierzyński z pomocy społecznej - obecnie jest to
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
Występują trzy grupy osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń rodzinnych:
• obywatele polscy,
• cudzoziemcy posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
• cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej, posiadający
status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej
Polskiej, jeżeli zamieszkują łącznie z członkami rodziny na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawą funkcjonowania obszaru świadczeń rodzinnych jest ustawa2 oraz
wydane na jej podstawie akty wykonawcze w formie rozporządzeń, dotyczące
między innymi:
wzorów wniosków dla wszystkich grup świadczeń,

2 Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 27 listopada 2003 r. /Dz. U. N r 228, poz. 2255
/, /Dz. U. z 2004 r. N r 35, poz. 305 / oraz/D z. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593/.
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przekazywania, przez jednostki realizujące do dnia 1 maja 2004 r.
świadczenia rodzinne, dokumentacji o wydanych decyzjacli w sprawie
nienależnie pobranych świadczeń.
Podstawowym poziomem organizacyjnym związanym z realizacją
świadczeń jest gmina. Na tym poziomie następuje wyplata świadczeń dla
wszystkich grup uprawnionych do otrzymywania świadczeń.
Tutaj rejestrowane są:
a) dane osobowe osób ubiegających się o świadczenia,
b) dane osobowe dzieci, na które wnioskuje się przyznanie świadczeń,
c) dane osobowe pozostałych członków rodziny, w tym dzieci, na które nie
ubiega się o świadczenia oraz dane małżonka, rodzica bądź opiekuna
dziecka,
d) dane o dochodach dla każdej z wymienionych grup osób,
e) dane dotyczące faktów mających wpływ na przyznanie świadczenia
w postaci dokumentów dołączanych do wniosku, np.:
• informacja o stopniu niepełnosprawności,
• informacja o rodzaju szkoły, do której uczęszcza dziecko,
• informacja o okresie przyznanego urlopu wychowawczego,
• informacje o rodzaju i okresie pobierania świadczeń z pomocy społecznej,
które będą kontynuowane w świadczeniach rodzinnych.
W gminie realizowane są też wypłaty dla osób będących obywatelami
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którym decyzję w sprawie przyznania
świadczenia wydaje Marszałek Województwa lub upoważniony przez niego
dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Funkcjonalność systemu na poziomie województwa samorządowego jest zatem
ograniczona do:
a) przyjmowania i rejestrowania wniosków o świadczenia składane przez
obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
b) rejestracji danych o wnioskodawcach i członkach rodziny,
c) wydania decyzji przyznającej bądź odmownej w sprawie świadczenia.
Przy czym, zazwyczaj dzieci i członkowie rodziny cudzoziemca
składającego wniosek zamieszkują w kraju pochodzenia cudzoziemca. Występuje
wówczas konieczność wysiania zapytania w tej sprawie, z wykorzystaniem
specjalnie do tego celu przeznaczonych formularzy, stosowanych w krajach Unii
Europejskiej (formularze: E401, E402, E403, E404, E405, E406, E407, E411,
E413). Po otrzymaniu odpowiedzi dane z wypełnionych formularzy powinny być
wprowadzone do systemu. Innym elementem charakterystycznym i odróżniającym
obsługę na tym poziomie od obsługi w gminie jest konieczność wyznaczenia kraju,
który ma pierwszeństwo w wypłacie świadczeń oraz obliczenie kwoty świadczenia
wynikającej z rozliczeń pomiędzy krajami. Wartość ta może różnić się od kwot
świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
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Rys. 1. Poziomy organizacyjne dla obszaru: świadczenia rodzinne
Źródio: Opracowanie własne.
2. Opracowanie wymagań homologacyjnych
W typowej sytuacji, kiedy informatyzacji podlega obszar, który istnieje
i funkcjonuje - w sensie instytucjonalnym - od jakiegoś czasu, opis wymagań
rozpoczyna się od prac analitycznych, na które składają się działania zmierzające
do szczegółowego poznania obszaru, z którym przyjdzie się zmierzyć.
Wykonywane są zatem czynności zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami
metodologii analitycznych, w tym:
•
wyodrębnienie obiektów systemu,
•
opisanie procesów,
•
określenie granic systemu,
•
odwzorowanie struktury organizacyjnej,
•
analiza strumieni informacyjnych na jednym poziomie organizacyjnym oraz
pomiędzy poziomami,
•
komunikacja z systemami zewnętrznymi.
W omawianym przypadku było inaczej, trudno było bowiem zastosować
powszechnie stosowane metody, jak: rozmowy z użytkownikami, określenie
wąskich gardeł, analiza obecnie funkcjonujących procesów biznesowych,
wywiady, ankiety itp. Świadczenia rodzinne to „dziewiczy” obszar informatyczny:
bez stosowanego oprogramowania, bez zastałych przyzwyczajeń, a także bez
konkretnych, preferowanych wymagań przyszłych użytkowników.
Podstawowymi dokumentami, na których bazowano, były akty prawne:
ustawa i akty wykonawcze, przy czym w momencie opisywania pierwszej wersji
wymagań nie było jeszcze wszystkich rozporządzeń. Wymagania powstawały przy
wsparciu ze strony Departamentu Świadczeń Rodzinnych (w ówczesnym
Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej), a obecnie po podziale
ministerstwa3 (MGPiPS) w ramach Ministerstwa Polityki Społecznej -

1 Podział Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej nastąpił w wyniku decyzji
Rady Ministrów z dniem 4 maja 2004 r.
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Departamentu Świadczeń Socjalnych. Podczas prac nad systemem, na każdym
etapie przyjmowano generalną zasadę: dać użytkownikom minimum wsparcia
i być otwartym na zgłaszane uwagi i sugestie nakreślając, i korygując dalszy
kierunek rozwoju.
Można postawić następujący zarzut: po co przepisywać jeszcze raz ustawę
do wymagań homologacyjnych i czemu ma to służyć ? Każdy, kto próbował
napisać aplikację mając do dyspozycji tylko akty prawne wie, że jest to wyjątkowo
trudne. Bez wykładni prawa i komentarzy można co najwyżej nakreślić szkic, plan,
ogólny zakres - natomiast w zetknięciu z rzeczywistością, gdy trzeba uwzględnić
pewien spójny proces, obsługę oboczności i sytuacji wyjątkowych, jak również
wykonać obliczenia w oparciu o zdefiniowane algorytmy, ta wiedza niestety staje
się dalece niewystarczająca.
Tak więc, z nowym obszarem, z jednej strony jest łatwiej bowiem brak
zaszłości i przyzwyczajeń mogących kłócić się z koncepcją budowy systemu, z
drugiej zaś trudniej - bowiem kroczy się po „nieznanym gruncie” .
Na wymagania homologacyjne składają się następujące dokumenty:
1. W ymagania homologacyjne dla aplikacji świadczenia rodzinne.
Dokument główny opisujący wymagania funkcjonalne oraz technologiczne
systemu, jak również zawierający miedzy innymi elementy związane
z administrowaniem systemem, komunikacją z użytkownikiem i sposobem
przygotowania dokumentacji systemu.
2. Załącznik nr 1 do wymagań homologacyjnych: Słownik centralny.
Dokument będący zestaw'em słowników i parametrów zdefiniowany zgodnie
ze specyfiką obszaru świadczeń rodzinnych.
3. Załącznik nr la do wymagań homologacyjnych: Słownik - KOD NTS.
4. Załącznik nr lb do wymagań homologacyjnych: Słownik - KOD Lokalizacji.
5. Załącznik nr 2 do wymagań homologacyjnych: Scenariusze przypadków
użycia.
Dokument opisujący szczegółowa kompetencje jednostek realizujących
świadczenia rodzinne oraz sposób użycia systemu na każdym poziomie
organizacyjnym.
6. Załącznik nr 3 do wymagań homologacyjnych: Logiczny model danych.
7. Zatacznik nr 4 do wymagań homologacyjnych: Struktura sprawozdania
rzeczowo-finansowego w formacie XML.
Stanowią go pliki: XSD - definiujący strukturę sprawozdania, plik XSLT będący arkuszem stylów, plik XML jako przykładowe sprawozdanie oraz
dokumentacja opisująca zastosowaną metodologię.
3. Pierwsze w ersje systemów
Podstawą funkcjonowania systemu informatycznego w tym obszarze jest
rozporządzenie stanowiące o sposobie i trybie homologacji systemów
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informatycznych, stosowanych w jednostkach organizacyjnych realizujących
zadania w zakresie świadczeń rodzinnych4.
Długie vacatio legis dla tej ustawy (od dnia 27 listopada 2003 r. do dnia 1
maja 2004 r.) pozwoliło wykorzystać ten czas na opracowanie wymagań
homologacyjnych, jak również na stworzenie pierwszych wersji programów
komputerowych.
Priorytetem przyjętym przy realizacji systemu było umożliwienie od dnia
wejścia w życie ustawy rejestracji w systemie informatycznym, przez
pracowników urzędów gmin w całym kraju, nowych wniosków o świadczenia
rodzinne. Z drugiej strony, rozporządzenie w sprawie homologacji nie mogło
obowiązywać wcześniej niż ustawa, czyli 1 maja 2004 r. Zatem dopiero od tego
dnia możliwe było rozpoczęcie procedur homologacyjnych dla opracowanych
programów.
W ówczesnym Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
w Departamencie Informatyki powstał zamysł przeprowadzenia wstępnej
weryfikacji programów, przygotowanych na podstawie wcześniej opracowanych
wymagań homologacyjnych. Celem przeglądów miało być uzyskanie wsparcia
przyszłych użytkowników w wyborze oprogramowania. Chodziło wówczas
o wskazanie tych wersji oprogramowania, które w przyszłości miały - z dużym
prawdopodobieństwem - szansę uzyskać świadectwo homologacji. Spośród 16
firm, które zgłosiły swoje programy, 10 z nich uzyskało wstępne świadectwo
przeglądu. Informacje dla urzędów, zarówno na temat firm tworzących programy,
jak i o uzyskanych przez nie świadectwach były zamieszczane na bieżąco, na
stronie internetowej ministerstwa.
2 maja 2004 r. był dniem, w którym wszystkie punkty przyjmujące wnioski
dotyczące świadczeń rodzinnych, a więc urzędy miejskie i gminne lub ośrodki
pomocy społecznej (zgodnie z ustawą wójt, burmistrz lub prezydent może
upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do wydawania decyzji
w sprawie świadczeń rodzinnych) przeżyły oblężenie i to co było w tym momencie
najważniejsze, to przyjąć wniosek, zarejestrować go, wpisać informacje
0 dołączonych załącznikach, oraz uzupełnić dane o członkach rodziny
wnioskodawców i ich dochodach a następnie wydać decyzję, naliczyć listę wypłat
1zaznaczyć komu wypłacono świadczenie. Tyle mogli otrzymać użytkownicy
w pierwszych wersjach systemów, które oferowali dostawcy.
Mając na uwadze etapową budowę systemu, wymagania homologacyjne
zostały podzielone na kilka części. Podczas wstępnego przeglądu sprawdzeniu
podlegały podstawowe funkcje systemu, takie jak:
•
rejestracja wniosków o świadczenia,
•
rejestracja informacji o wnioskodawcy oraz członkach rodziny,
•
możliwość wydania decyzji przyznającej, lub odmownej w sprawie
świadczenia,
4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2004
roku w sprawie homologacji systemów stosowanych w urzędach administracji publicznej
realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, /Dz. U. Nr 127 poz. 1323/.
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sporządzanie listy wypłat.
Minimalna funkcjonalność aplikacji w tym zakresie gwarantowała
przyszłym użytkownikom rozpoczęcie pracy w systemie, w pierwszym okresie
funkcjonowania świadczeń rodzinnych.
Otrzymując świadectwo przeglądu dostawcy programów otrzymali tym
samym kredyt zaufania, który umożliwił im zaoferowanie i przekazanie swojego
produktu użytkownikom. Użytkownicy natomiast mogli rozpocząć obsługę
świadczeń rodzinnych nie tylko w „formie papierowej”, ale także w systemie
informatycznym.
4. Procedura homologacyjna
Dylemat, czy jeden centralnie zarządzany system, czy mnogość systemów
z całą ich różnorodnością rozstrzygnął art. 23 ust. 6 ustawy o świadczeniach
rodzinnych.
Tablica 2. Porównanie metod utrzymania systemów

Rodzaj wykonywanych
czynności
Podstawa przygotowania
oprogramowania
•
Koszty związane z
przygotowaniem
oprogramowania
•
W prowadzanie zmian do
systemu, implementacja
nowych rozwiązań

•

Wsparcie użytkowników
przy pracy w systemie

Jedna aplikacja

Wiele aplikacji

Przetarg

Homologacja

Ministerstwo

Dostawca

Wprowadzane są zmiany
wynikające ze zmian
ustawowych oraz
niektórych życzeń
użytkowników. Niemożliwe
jest indywidualne podejście
do propozycji zgłaszanych
przez użytkowników
systemu na wszystkich
poziomach
organizacyjnych.

Wprowadzanie zmian
wynikających ze zmian
prawa oraz innych
ulepszeń oprogramowania
zgłaszanych przez
użytkowników, w tym
wykraczających poza
podstawowe elementy
zdefiniowane w
wymaganiach
homologacyjnych a
usprawniające pracę
użytkow ników .

Konieczność utworzenia w
ministerstwie licznego
zespołu wsparcia
udzielającego telefonicznie
wskazówek w zakresie
obsługi oprogramowania.
Brak możliwości diagnozy
problemu na stanowisku
użytkownika, zdalna ocena

Podział kraju na
kilkanaście obszarów
obsługiwanych przez
różnych dostawców
zmniejsza krąg
użytkowników
wspieranych przez jedną
firmę. Daje to możliwość
szybszej reakcji oraz
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występujących problemów.

dotarcie do użytkownika i
zdiagnozowania na
miejscu występujących
problemów.___________

Zródlo: Opracowanie własne.

Podsumowując, idea jednej aplikacji centralnej przy 2.500 jednostkach
realizujących świadczenia rodzinne na poziomie gminy oraz 32 na poziomie
marszałka województwa i wojewody - jest możliwa, lecz korzyści (a raczej ich
brak) z niej płynące rozmijają się z koncepcją systemu przyjaznego mającego
służyć ludziom nie maszynom.
Po wejściu w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ogłoszeniu
rozporządzenia w sprawie homologacji mogła zostać uruchomiona procedura
homologacyjna, zgodnie z zapisami ustawy i zatwierdzonymi wymaganiami
homologacyjnymi.
W okresie 7. miesięcy od wejścia w życie ustawy wnioski o homologacje
złożyło trzynaście firm, z czego dziesięć otrzymało, decyzją ministra polityki
społecznej, świadectwa homologacji, natomiast trzy są obecnie w trakcie
procedury homologacyjnej.
Dostawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, jakie załączali
do wniosku o homologację, zobowiązani zostali także do złożenia wykazu zmian
jakie zostały wykonane w oprogramowaniu od chwili otrzymania wstępnego
świadectwa przeglądu. Pozwoliło to na oszacowanie intensywności prac oraz
zaangażowania firm w ulepszanie produktu.
W procesie homologacji ocenie podlegała funkcjonalność w zakresie tzw.
II przyrostu, opisana w wymaganiach homologacyjnych, rozszerzona o kolejne
elementy w stosunku do przyrostu I, w tym między innymi:
• możliwości wydania decyzji zmieniającej oraz decyzji o nienależnie
pobranych świadczeniach,
• rejestracji odwołania i wydania decyzji będącej wynikiem odwołania,
• obsługi potrąceń i spłat nienależnie pobranych świadczeń,
• generowania dokumentów zgłoszeń io w y c h i rozliczeniowych do programu
Płatnik,
• obsługi decyzji przekazanych od Marszałka Województwa,
• przygotowania sprawozdań rzeczowo-finansowych.
W kolejnych etapach funkcjonalność systemu była rozszerzana o:
• generowanie sprawozdania rzeczowo - finansowego w formie elektronicznej
oraz pozostałe elementy podstawowej funkcjonalności,
• implementacje zmian ustawowych w związku z nowelizacją ustawy
0 świadczeniach rodzinnych5 z dnia 30 lipca 2004 r. obowiązującą od dnia
1 października 2004 r.,

3 Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, /Dz. U. Nr
192, poz. 1963/.

• zabezpieczenie systemów zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych
osobowych.
Ważnym elementem, na który położono szczególny nacisk było i jest nadal
bezpieczeństwo systemów i danych w nich przetwarzanych. Dodatkowe
wymagania związane z zabezpieczeniem danych osobowych,- a z takimi mamy do
czynienia w systemie świadczeń rodzinnych, nakłada ustawa o ochronie danych
osobowych6 oraz rozporządzenie w sprawie zabezpieczenia systemów
informatycznych7 przechowujących oraz przetwarzających dane osobowe, ze
szczególnym uwzględnieniem danych przesyłanych w sieci publicznej.
W procedurze homologacyjnej sprawdzeniu podlega także ten element,
zwłaszcza w przypadku aplikacji przeglądarkowych, udostępnianych w Internecie.
Z uwagi na to, że ustawa dopuszcza realizację świadczeń rodzinnych także
w ośrodkach pomocy społecznej, wielu dostawców, którzy przygotowali
oprogramowanie dla obszaru świadczeń jest jednocześnie właścicielami
homologowanych programów funkcjonujących już od kilku lat w pomocy
społecznej. Dostawcom, mającym swój rynek oprogramowania w obszarze
pomocy społecznej, jest łatwiej w pozyskaniu użytkowników dla aplikacji
obsługujących świadczenia rodzinne. Niejednokrotnie aplikacja do obsługi
świadczeń rodzinnych jest dopełnieniem zintegrowanych systemów do
kompleksowej obsługi poszczególnych wydziałów urzędu miasta/gminy. Niektóre
z firm dołożyły wszelkich starań, aby uprościć użytkownikom obsługę nowego
obszaru, zapewniając migrację danych o świadczeniobiorcach pomocy społecznej,
którzy kontynuują pobieranie świadczeń w obszarze świadczeń rodzinnych.
Struktura informatyczna systemu świadczeń rodzinnych jest zgodna ze
strukturą informacyjną obszaru świadczeń rodzinnych i obejmuje trzy poziomy
organizacyjne. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie homologacji, świadectwo
homologacyjne może być wydane dla:
• gminy - G (system informatyczny wspomagający
realizację zadań
w zakresie świadczeń rodzinnych przez gminy),
• marszałka województwa - M (system informatyczny wspomagający
realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych przez samorząd
województwa),
•
wojewody - W (system informatyczny wspomagający realizację zadań w
zakresie świadczeń rodzinnych przez wojewodę),
•
ministerstwa - ZS (system informatyczny wspomagający realizację zadań w
zakresie świadczeń rodzinnych przez ministra).
Zakres stwierdzenia zgodności oprogramowania z wymaganiami
homologacyjnymi uzależniony jest od poziomu organizacyjnego, którego dotyczy

6 Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., /t.j.Dz. U. 101, poz.
926/.
•j
Rozporządzenie M inistra Spraw W ewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych, /Dz. U. N r 100, poz. 1024/.
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zgłoszony do homologacji program. Przy czym nie ma przeciwwskazań aby jedna
firma ubiegała się o wydanie świadectw homologacji na kilka poziomów
organizacyjnych, co stwierdzane jest oddzielnie, w oddzielnych procedurach
homologacyjnych.
Czy łatwo jest uzyskać homologację ? Ci, którzy dostarczają dobry produkt
twierdzą że tak, Ci natomiast którzy próbują „przemycić półprodukt” w ładnym
opakowaniu muszą mieć świadomość, iż najlepszymi weryfikatorami programów
są ich użytkownicy. To oni zdecydują o ich przydatności.
W pierwszym etapie procedury homologacyjnej sprawdzana jest
dokumentacja systemu, szczególnie podręcznik użytkownika oraz instrukcja
instalacji oprogramowania zarówno dla wersji jednostanowiskowych, jak i
sieciowych. Sama dokumentacja nie może być jednak podstawą do wydania opinii
0 systemie. Dopiero podczas praktycznego testu możliwe jest stwierdzenie: czy
system funkcjonuje zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej
1wymaganiach homologacyjnych.
Testy homologacyjne są przeprowadzane w sposób wybiórczy, na
podstawie wcześniej przygotowanych scenariuszy testowych. Zakres testu
obejmuje wszystkie podstawowe funkcje systemu. Nie mniej jednak żaden test nie
jest w stanie wychwycić wszystkich występujących w oprogramowaniu
niedociągnięć. Wiele błędów jest możliwych do zdiagnozowania dopiero w
rzeczywistych warunkach pracy. W związku z tym dostawcy oprogramowania
wraz z wnioskiem o homologację i innymi dokumentami składają oświadczenia, iż
przedstawiony do homologacji system jest zgodny z obowiązującą wersją
wymagań homologacyjnych.
Jeżeli w trakcie procedury homologacyjnej stwierdzone rozbieżności są
niewielkie, możliwe jest uzyskanie warunkowego świadectwa homologacji na czas
określony, w którym dostawca powinien uzupełnić braki w oprogramowaniu i
przed końcem upływu terminu homologacji warunkowej zgłosić produkt ponownie
do homologacji w celu uzyskania homologacji na czas nieokreślony.
Z uwagi na to, iż ustawa o świadczeniach rodzinnych doczekała się ju ż
kilku nowelizacji, wszystkie kolejne zmiany są na bieżąco wprowadzane do
wymagań homologacyjnych oraz oprogramowania i muszą być uwzględnione
przez wnioskodawców. Systemy zgłaszane do homologacji muszą być zgodne
z obowiązującym stanem prawnym na dzień zgłoszenia systemu do homologacji.
5. Nowe rozwiązania
Na poziomie województwa „rządowego”, gdzie zadania związane ze
świadczeniami rodzinnymi wykonują Wydziały Polityki Społecznej urzędów
wojewódzkich, jak również na poziomie Ministerstwa Polityki Społecznej
podstawową funkcją, którą są zobligowane realizować systemy informatyczne jest
odbiór i wczytanie sprawozdania rzeczowo — finansowego sporządzanego
i przekazywanego przez gminy.
Typowa procedura przekazywania sprawozdań polegająca na:
•
przygotowaniu i przekazaniu sprawozdania z gminy do województwa,
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odbiór sprawozdań gminnych w województwie i scalenie ich w jedno
sprawozdanie, a następnie przekazanie do ministerstwa,
•
odbiór w ministerstwie sprawozdań z poszczególnych województw
i scalenie ich w jedno sprawozdanie dla całego kraju
została skrócona i zastąpiona rozwiązaniem opartym na centralnej bazie danych
umiejscowionej fizycznie w ministerstwie.
Zgodnie z opracowaną i opisaną w załączniku do wymagań
homologacyjnych, strukturą sprawozdania rzeczowo-finansowego w postaci pliku
XML, gminy generują sprawozdania z homologowanych programów i przesyłają
pliki sprawozdań w formie elektronicznej do województwa, następnie osoba
w województwie, odpowiedzialna za odbiór sprawozdań, wczytuje otrzymane pliki
do centralnej bazy danych za pośrednictwem aplikacji przeglądarkowej. Zostały
w ten sposób wyeliminowane czynności związane ze scalaniem i przekazywaniem
sprawozdań na kolejny poziom do ministerstwa. W momencie wczytania danych
w województwie są one dostępne do przeglądania w Departamencie Świadczeń
Socjalnych, także w układzie sumarycznym dla powiatu, województwa i kraju.
Użytkownicy systemu w województwach mają dostęp do danych tylko swojego
województwa, natomiast na poziomie ministerstwa do danych z całego kraju.

V\fojewódżi

Rys. 2: Schemat przesyłu sprawozdań rzeczowo-finansowych
Źródło: Opracowanie własne.

6. Rozwój systemu
Świadczenia rodzinne, tematycznie związane z zabezpieczeniem
społecznym, stanow ią fragment, który nie powinien być rozpatrywany w
oderwaniu od pozostałych elementów, t.j.: rynku pracy i pomocy społecznej.
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Przy okazji świadczeń rodzinnych nie sposób nie wspomnieć o obszarze
pomocy społecznej. Pomimo, wydzielenia świadczeń rodzinnych do nowego,
osobnego obszaru nadal - zarówno z punktu widzenia miejsca realizacji, rodzaju
świadczeń, czy grup świadczeniobiorców - te obszary są ze sobą powiązane. Dla
porównania: kryterium dochodowe w świadczeniach rodzinnych warunkujące
przyznanie świadczenia, to nie więcej niż 513,00 zł na osobę w rodzinie, natomiast
w pomocy społecznej, dla osoby samotnie gospodarującej, kryterium dochodowe
wynosi 483,00 zł. Wynika z tego, iż w wielu przypadkach osoby otrzymujące
świadczenia rodzinne i korzystające z pomocy społecznej będą stanowiły tę samą
grupę osób.
W założeniach zintegrowanego systemu informatycznego Syriusz, którego
budowę nadzoruje Ministerstwo Gospodarki i Pracy, obszar świadczeń rodzinnych
jest jednym z ogniw informacyjnych, będących dopełnieniem danych
pochodzących z innych obszarów. Aby zamierzenia integracji były możliwe
systemy, które będą współdziałały ze sobą, powinny być jednolite w kilku
głównych płaszczyznach.
Zgodnie z wymaganiami określonymi dla systemu Syriusz, aplikacje
tworzone dla świadczeń rodzinnych, poza wymaganiami funkcjonalnymi, muszą
spełniać także wymagania w zakresie technologicznym. Wyznacznikami, od
których nie było odstępstw przy tworzeniu oprogramowania do świadczeń
rodzinnych były:
.
SQL,
.
XML,
• „cienki klient”.
Oparcie systemów o otwarte, powszechnie stosowane standardy daje
gwarancję ich rozwoju i zapewnia uniwersalność, która przy 13 różnych
programach w świadczeniach rodzinnychs oraz 4 w pomocy społecznej9,
zamierzających wymieniać między sobą informacje, nabiera szczególnego
wymiaru.
Obecne systemy w obszarze świadczeń rodzinnych funkcjonują
niezależnie, nie są bowiem powiązane ze sobą, ani też nie wymieniają danych z
innymi obszarami. Taka wymiana informacji jest wszakże niezbędna, między
innymi do ustalenia stanu faktycznego osób ubiegających się o świadczenia:
a) w ramach tego samego obszaru w celu sprawdzenia:
• czy drugi rodzic nie pobiera świadczeń rodzinnych na to samo dziecko
w innym miejscu,
• czy osoba, ubiegająca się o świadczenia rodzinne, zamieszkująca
w gminie, w której składa wniosek o świadczenia nie ma przyznanych
świadczeń w miejscu stałego zameldowania,
b) pomiędzy różnymi obszarami, np. obszarem pomocy społecznej:

8 Stan na dzień 01.12.2004 r.
9 Jak wyżej.
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w celu ustalenia: przez jaki okres był pobierany zasiłek okresowy
wyrównawczy z pomocy społecznej, który będzie kontynuowany
w świadczeniach rodzinnych, jako dodatek do zasiłku rodzinnego,
• w celu stwierdzenia: czy był pobierany zasiłek stały z pomocy
społecznej, który będzie kontynuowany w świadczeniach rodzinnych
jako świadczenie pielęgnacyjne,
• w celu udostępnienia informacji z przeprowadzonego przez ośrodek
pomocy społecznej wywiadu środowiskowego,
c) z obszarem rynku pracy:
• w celu uzyskania informacji o rejestracji w urzędzie pracy
wnioskodawcy, jako osoby poszukującej pracy oraz o utracie przez
nią prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
Czynnikiem porządkującym przepływ i wymianę informacji pomiędzy
wymienionymi obszarami będzie aplikacja centralna10. Okres poprzedzający jej
powstanie jest także czasem na dostosowanie systemów świadczeń rodzinnych
w zakresie:
• wygenerowania z aplikacji na poziomie gminy i województwa
samorządowego komunikatu w postaci XML, zawierającego zapytanie
skierowane do innej jednostki funkcjonującej w tymi samym lub
w innym obszarze,
• odbiór w aplikacji na poziomie gminy i województwa samorządowego
komunikatu XML dotyczącego odpowiedzi na zadane wcześniej
zapytanie,
• odbiór w aplikacji na poziomie gminy i województwa samorządowego
komunikatu w postaci XML, będącego zapytaniem skierowanym
z innej jednostki tego samego lub innego obszaru,
• wygenerowanie z aplikacji na poziomie gminy i województwa
samorządowego w postaci XML odpowiedzi na otrzymane zapytanie
z innej jednostki.
Dane przekazywane obecnie z gmin, realizujących świadczenia rodzinne w
postaci sprawozdań rzeczowo - finansowych," nie odzwierciedlają w pełni
struktury zbiorowości świadczeniobiorców, szczególnie w kontekście braku
danych jednostkowych - nie są tym samym miarodajnym materiałem do badań
statystycznych. Nieodzowne staje się więc zdefiniowanie takiego zbioru danych,
który poza szacunkami pozwoli także na wykonanie bardziej złożonych analiz
i zestawień, takich jak:
•
analizy wielowymiarowe,
•
analizy korelacji i regresji,
10 Aplikacja Centralna - element Zintegrowanego Systemu Informatycznego SYRIUSZ,
którego głównym zadaniem je st identyfikacja obiektów systemu oraz umożliwienie obiegu
informacji w granicach systemu oraz komunikacji z jego otoczeniem.
Rozporządzenie Rady M inistrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu
przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu
sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych, /Dz. U. N r 80, poz. 739/.
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prognozowanie trendów.
W obszarze pomocy społecznej tak opracowany zestaw danych,
przekazywany przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej do Ministerstwa
Polityki Społecznej w formie zbioru centralnego, jest nie tylko materiałem do
badań statystycznych, ale stanowi również wskaźnik wykorzystania systemów
informatycznych do wsparcia realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy
społecznej.12
Elementem, który ułatwi interpretację danych przekazywanych w
przyszłości, w postaci zbioru centralnego, w obszarze świadczeń rodzinnych, są
obecnie zaimplementowane w systemach homologowanych słowniki centralne,
wykorzystywane do identyfikacji miejsca realizacji świadczeń.
Należą do nich:
.
słownik KOD N T S ,
•
słownik KOD Lokalizacji.
Kod NTS jest kodem terytorialnym opracowanym na podstawie
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady13 stosowanym w statystyce,
uwzględniającym
poza
przyporządkowaniem
terytorialnym:
gminnym,
powiatowym, wojewódzkim także podział kraju na regiony i podregiony. Kody te
są zmienne i ogłaszane są w rozporządzeniu dotyczącym nomenklatury jednostek
terytorialnych 14
Kod Lokalizacji, natomiast, powstał w oparciu o kod NTS i jest kolejnym
numerem jednostki nadanym jednorazowo.
Walory opisanej wcześniej technologii zastosowanej do zbierania
sprawozdań rzeczowo-finansowych, dotyczących
zrealizowanych świadczeń
rodzinnych, są przesłanką do zastosowania jej także do gromadzenia informacji w
postaci zbioru centralnego.
Ważną, z punktu widzenia komfortu pracy użytkowników, jest możliwość
przeniesienia danych z dotychczas użytkowanego do innego homologowanego
systemu obsługującego świadczenia rodzinne (migracja danych pomiędzy
systemami), dlatego też w planach rozwoju systemu uwzględniono w kolejnym
jego przyroście:
• wygenerowanie przesyłu migracyjnego zawierającego, zdefiniowany przez
Ministerstwo Polityki Społecznej, zestaw danych dotyczący osób oraz
świadczeń zarejestrowanych w systemach,

12 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., /Dz. U. Nr 64, poz. 593/.
13 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja
w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów
Statystycznych (NUTS), Dz. Urz. UE L 154 z 21 czerwca 2003 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), Dz. U. N r 58,
poz. 685, Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia 2004 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do
Celów Statystycznych (NTS), Dz. U. N r 98, poz. 998.
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•

zabezpieczenie danych osobowych zawartych w przesyle z użyciem metod
kryptograficznych,
• wczytanie przesyłu danych pochodzących z migracji do innego systemu,
• zapewnienie poprawnej obsługi wczytanych danych z danymi zawartymi
w systemie.
Obszar świadczeń rodzinnych stał się - w sposób niezamierzony swoistym poletkiem doświadczalnym rozwiązań zdefiniowanych dla Systemu
Informatycznego Syriusz.
Mając na uwadze wymagania homologacyjne z obszaru pomocy
społecznej, odnoszące się jedynie do wymagań funkcjonalnych, istniała obawa, że
firmy nie zaakceptują wysoko umieszczonej poprzeczki technologicznej,
określonej systemom w świadczeniach rodzinnych. Obawy okazały się
bezpodstawne. Powstało kilkanaście aplikacji zgodnych z wymaganiami
homologacyjnymi dla świadczeń rodzinnych i tym samym zgodnych z założeniami
systemu Syriusz.
Podsumowanie
Budowa systemu informatycznego do obsługi świadczeń rodzinnych nie
jest celem samym w sobie, lecz stanowi instrument realizacji zadań z zakresu
szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego przez Ministerstwo Polityki
Społecznej.
1 maja 2004 rok to nie tylko dzień „wejścia w życie” ustawy o
świadczeniach rodzinnych to także, albo przede wszystkim, czas kiedy termin
integracja zaczyna wykraczać nie tylko poza obszar wyznaczony granicami
systemu, ale również poza granice naszego kraju. Unia Europejska to: jednolity
rynek, harmonizacja prawa, wspólna polityka, w tym - polityka społeczna.
Integracja Polski z Unią Europejską oznacza poznanie i akceptację nowych
standardów. Wyznacza je między innymi projekt ustawy o informatyzacji15
przygotowywanej przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Ustawa określi
zasady ustalania minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
używanych do realizacji zadań publicznych, wymiany danych w formie
elektronicznej pomiędzy podmiotami publicznymi oraz wydawania opinii o
zgodności systemów z minimalnymi wymaganiami. Proces informatyzacji w
płaszczyźnie ponadnarodowej to nowe wyzwanie także dla systemów
funkcjonujących w obszarze świadczeń rodzinnych.
Literatura
1. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 27 listopada 203 r., /Dz. U. N r 228,
poz. 2255/.
15 Projekt ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
oraz o zmianie niektórych ustaw.
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ROZDZIAŁ 2

TENDENCJE ROZWOJU SYSTEMU

N O W E T E N D E N C J E W R O Z W O JU S Y S T E M Ó W
IN F O R M A T Y C Z N Y C H
I S U G E S T IE PO D A D R E S E M T W Ó R C Ó W SI S Y R IU S Z
Czeslaw JĘDRZEJEK, Tadeusz PANKOWSKI
Streszczenie. W inżynierii budowy systemów informatycznych ciągle aktualne jest
hasło dotyczące „kryzysu oprogramowania” podkreślające fakt nienadążania meto
dologii i technik tworzenia systemów informatycznych za potrzebami informatyza
cji gospodarki. Obserwujemy ciągły rozwój rekomendacji i standardów dotyczą
cych inżynierii oprogramowania. W artykule omawiamy najważniejsze z nich
związane z metodyką MDA, SOA, platformą Eclipse i podejściem COTS. Tto
rozważań stanowi projekt SI Syriusz, w realizacji którego stosowane jest podejście
tworzenia systemu informatycznego poprzez homologację oprogramowania
(TSIPHO). Podejście to ma stanowić alternatywę wobec samodzielnego tworzenia
oprogramowania, lub zlecania budowy jednolitego pełnego systemu przez jedną
firmę (konsorcjum). W artykule omawiamy najważniejsze cechy rekomendacji i
standardów dominujących aktualnie w świecie oraz próbujemy odpowiedzieć na
pytanie, jak podejście stosowane w projekcie Syriusz ma się do tych tendencji.
Formułujemy uwagi i sugestie, które mogą być przydatne w praktycznej realizacji
metodyki TSIPHO.
1

W p ro w a d zen ie

C elem o p raco w an ia je s t p rzedstaw ienie now ych tendencji w p o d ejściu do
projektow ania, tw o rzen ia i integracji sy stem ó w in form atycznych, ze szcze
gólnym u w zg lęd n ien iem m etodyki M D A {M odel-D riven A rc h ite ctu re )
[M D A ], oraz p ró b a odpow iedzi na następujące pytania:
1. W ja k i sto p n iu stosow ane dzisiaj narzędzia i m etodyki p o d ą ż a ją za n o 
w ym i tend en cjam i, w tym głów nie za M D A ?
2. C zy i w ja k im stopniu „filo zo fia” budow y i architektury SI S y riu sz je s t
zg o d n a ze św iatow ym i tendencjam i w podejściu do pro jek to w an ia, tw o 
rzen ia i integracji sy stem ó w inform atycznych?
Odpowiedź na te pytania posłuży do sformułowania wniosków i sugestii pod
adresem twórców SI Syriusz.
Jeszcze do roku 2000 postęp w inżynierii systemów dotyczył głównie pro
gramowania: języków, programowania wizualnego oraz technologii klient- serwer.
Jednak wzrost wydajności, uzyskany w wyniku postępu jedynie w warstwie tech
nicznej, okazał się niewystarczający. Nowe rozwiązania skupiają się na realizacji
modeli i procesów biznesowych oraz na podniesieniu poziomu abstrakcji przy two
rzeniu złożonych aplikacji. Dominujące w latach dziewięćdziesiątych podejścia
zorientowane na obiekty i komponenty przekształcają się obecnie w podejścia zo
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rientowane na modele i usługi. Podstawowy postęp w inżynierii systemów doko
nuje się w następujących dziedzinach:
1. N a poziom ie technicznym :
■
m etodyka M D A ,
■
program ow anie elastyczne {Agile P rogram m ing, E xtrem e P ro 
gram m ing),
•
architektury SO A {Service-O riented A rchitecture),
X M L,
■
w zorce projektow e {d esig n p a ttern s).
2. N a poziom ie organizacyjno-biznesow ym :
*
standaryzacja i konsorcja standaryzująco-w drożeniow e,
■ oprogram ow anie otw arte freew are, public dom ain, open source,
■ gotow e kom ponenty C O TS (C om m ercial O ff-The-Shelf).
A utorzy p o sia d a ją znaczne dośw iadczenie w stosow aniu m etodyki M D A i
realizacji złożonych projektów inform atycznych z w ykorzystaniem baz d a 
nych. W C entrum D oskonałości w dziedzinie T E L E M A T Y K I Politechniki
Poznańskiej pow staje ośrodek kom petencyjny M D A .
2

2.1

A n aliza now ych
in form atyczn ych

rozw iązań

w

d zied zinie

b u d ow y

system ów

A rch itek tu ra sterow an a m odelam i

A rchitektura sterow ana m odelam i {M odel-D river A rchitecture, M D A ) je s t
standardem rozw ijanym przez O M G {O bject M anagm ent G roup), obecnie w
w ersji M D A 1.0 [M ellor]. Z asadniczym celem m etodyki je s t po d n iesien ie
poziom u abstrakcji opisu system u i rozdział pom iędzy m odelem a je g o im 
plem entacją, z zachow aniem w zajem nych zw iązków pom iędzy m odelam i,
oraz um ożliw ienie transform acji m odeli na podstaw ie ustalonych w cześniej
reguł i standardów . W ydaje się, że została ju ż przekroczona m asa k rytyczna
rozw oju M D A . Pow staje coraz w ięcej narzędzi w spierających ten standard.
W tradycyjnym podejściu do inżynierii projektow ania cykl ży cia projektu
(rys. 1) zam yka się w obrębie czynności: kodow anie (im plem entacja), te 
stow ania i w drożenia do eksploatacji. Jest to zbyt niski poziom abstrakcji,
aby system był elastyczny i reagow ał na zm iany środow iska projektu.
W m etodyce M D A w y stę p u ją te sam e czynności co w p o d ejściu trad y cy j
nym . R ó żn ica polega na tym , że zasadniczy rozw ój system u (opis dziedziny
problem ow ej o raz opis logiki system u) o d b y w a ją się na poziom ie m odelu
(rys. 2) [K leppe], W niniejszym opracow aniu zajm ujem y się je d y n ie w a r
stw ą system u n ie z a le ż n ą od platform y (PIM ). T ranform acje do konkretnych
system ów : J2E E , .N ET, etc. s ą realizow ane przez dedykow ane narzędzia.
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^ C ^ W y m a g a n ia
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Diagramy i teks t y j

Rys. 1 Cykl życia w tradycyjnym podejściu inżynierii oprogramowania

Wymagania

Analiza
Proces
MDA

Gównie teksty
Model niezależny
od platformy (PIM)

&

C jjp r o je ktowañie

Model zależny od
platformy (PSM)

Kodowanie
Kod
C jJ J je s to w a n ie
Kod
W drażanie
Rys. 2 Cykl życia w podejściu MDA

2.1.1

M etanotacja MDA (MOF)

O rganizacja O M G zap ro p o n o w ała ję z y k m o d elo w an ia U M L ( U nified M o 
deling L a n g u a g e) [U M L] ja k o ję z y k do op isu w szystkich ro d zajó w p ro g ra 
m ow ych a rtefak tó w p o d ejścia obiektow ego. A by um ożliw ić definiow anie
podobnych ję z y k ó w p rzezn aczo n y ch d la innych celów , o pracow ano ję z y k
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w ysokiego poziom u, stanow iący m etanotację o k reślan ą ja k o M O F (M e ta O bject F a cility) [M O F]. U M L i M O F stan o w ią podstaw ę czteropoziom ow ego stosu m odeli m etodyki M D A (rys. 3).
N a poziom ie MO w y stęp u ją konkretne przypadki (instancje) m odeli, na
przykład konkretne w ykonanie program u w C, lub rekord danych o p isu ją
cych k o n k retn ą osobę. N a poziom ie M l w y stę p u ją m odele, n a przykład
program w C, lub typ rekordu dla osoby. N a poziom ie M 2 m am y do c z y n ie 
nia z m etam odelam i, które s ą sw ego rodzaju gram atykam i do defin io w an ia
m odeli - określa się je ja k o SD L (Specific D om ain L anguage). Jest to na
przykład gram atyka ję z y k a C, lub pojęcia definiujące relacyjny m odel d a 
nych.

Rys. 3. Czteropoziomowa organizacja procesu modelowania w metodyce MDA

W końcu, na poziom ie M3 w ystępuje m eta-m etam odel, który p o rów nać
m ożna do sam odefiniującego się rozszerzonego form alizm u B N F (E B N F).
Form alizm EB N F pozw ala definiow ać nieskończenie w iele gram atyk. W
standardzie M D A , M O F na poziom ie M3 je s t som odefiniujący się i u m o ż
liw ia definiow anie nieskończenie w ielu m etam odeli p o zio m u M 2. T akim i
zaakceptow anym i m etam odelam i są obecnie U M L [UM L] i C W M (C o m m on W arehouse M etamodeT) [C W M , C W M _M IP ]. K ażdy taki m etam odel
zaw iera w sobie ontologię dziedzinow ą i pozw ala definiow ać n ieskończenie
w iele m odeli, na przykład m odeli U M L na poziom ie M l. K onkretny m odel
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U M L o p isuje jed n o stk i i zd arzenia św iata rzeczyw istego sk ładające się na
poziom MO.
W m etodyce M D A przyjęto [O M G ]:
■
U M L ja k o standardow y ję z y k do defin io w an ia m etam odeli,
*
X M I {XM L M eta d a ta In terch a n g e) [XM I] ja k o standardow y m e 
c hanizm w ym iany m etadanych i m etam odeli za p o m o c ą X M L ,
■
C W M ja k o standardow a specyfikacja do d efiniow ania struktury i
sem antyki m etad an y ch w bazach danych i system ach analizy d a
nych.
W specyfikacji [C W M _M IP] dodano kontekst sem antyczny do w ym iany
m etadanych za p o m o c ą pojęć rozp o zn aw aln y ch zb io ró w obiek tó w lub
w zorców obiektów . W prow adzono pojęcie je d n o s tk i w ym iany U O I (U nit o f
Interchange) ja k o p o jęcie zw iązane z popraw nym i sem antycznie je d n o s t
kami w y m ian y o b iek tó w C W M , dzięki czem u m o żn a uzyskać w łaściw y
poziom in tero p eracy jn o ści narzędzi w spom agających C W M .
2.1.2

Serializacja modeli: XMI - XML Metadata Interchange

W procesach pro jek to w an ia, budow y i zarząd zan ia system am i in fo rm aty cz
nym i coraz w ię k s z ą w ag ę przyw iązuje się do zarząd zan ia m etadanym i. W
podejściu M D A zap roponow ano rekom endację X M I ja k o p o d staw ę do w y 
m iany m etad an y ch zap isanych za p o m o c ą X M L [X M I], P o zw oliło to na
przejście do pro d u k cji opro g ram o w an ia sterow anego m odelem . X M I p o 
w stał przy u w z g lę d n ie n iu w ielu innych standardów , tak ich ja k U M L , M O F,
OCL i X M L . C elem X M I je s t to, aby opis m odeli był p rzek azy w an y nie
tylko w p ostaci rep rezen tacji graficznej na papierze ale aby m iał rów nież
form ę z ro z u m ia łą d la kom putera. R ysunek 4 ilustruje serializację m odeli z
w ykorzystaniem X M L . P odane na rysunku reprezentacje m o g ą być a u to m a
tycznie tran sfo rm o w an e je d n a w drugą, co u sp raw n ia p roces w y m ian y m o 
deli m iędzy różnym i n arzędziam i i platform am i.

103

XML DTD:
<!ELEMENT Faktura (Data, NrKIienta)>
<! ATTLIST Faktura NrFaktuiy CDATA #REQUIRED>
< ¡ELEMENT Data (#PCDATA)>
<! ELEMENT NrKlienta (#PGDATA)>

Faktura

@NrFaktury
Data
NrKlienta

XML Schema:
<xs:complexType name="Faktura">
<xs:sequence>
<xs:element name="Data" !>
<xs:element name="NrKlienta" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="NrFaktury" />
</xs: complexType>

Faktura
© N rFaktury
Dala
NrKlienta

Rys. 4. Przykład serializacji modelu w postaci XML DTD i XML Schema

X M L je s t szeroko w ykorzystyw any w m etodologii M D A . Jednak w w artw ie
technicznej, ju ż na poziom ie im plem entacji w ystępuje pro b lem skalow alności, gdyż znaczniki X M L m a ją bardzo duże rozm iary. P o w stała w ięc k o n 
cepcja binarnego X M L (średnio 26 razy bardziej oszczędnego niż tekstow y
X M L ), ale nie należy się szybko spodziew ać standardu.
2.2

C W M - C om m on W areh ou se M etam odel

C W M definiuje m etam odel (m odel m odelu danych) przezn aczo n y do opisu
i zarządzania m etadanym i, zw iązanym i z różnym i repozytoriam i danych.
Podstaw ow ym zadaniem C W M je s t zdefiniow anie m etam odelu dla a rc h i
tektury bazy danych. M etam odel C W M zaw iera form alne reguły p rze z n a 
czone do m odelow ania w ystąpień (instancji) bazy danych. Ż ąd a się ponadto,
aby m etam odel C W M był w yrażalny za p o m o c ą M O F, a tym sam ym był
podatny n a przetw arzanie za p o m o c ą X M I. M iejsce C W M w h ierarchii m etadanych M D A i je g o zw iązek z U M L przed staw ia rysu n ek 3. N a ry su n k u 5
przedstaw iono strukturę pakietów (m etam odeli) składających się na p ak iet
m etam odelu C W M .
Management
Analysis
Resource
Foundation

WarehouseProcess
Tra nsformation

Ware houseOpe ration
OLAP

ObjectModet

Relational

Record

Business
Information

Data
Types

Expression

Data
Mining

Information
Visualization

Multidimensional
Keys and
Indexes

ObjectModel

Rys. 5. Metamodel CWM [CWM]
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Type
Mapping

Business
Nomenclature
XML
Software
Deployment

P odstaw ow ym pakietem je st O bjectM odel, który oparty jest na UM L.
Składa się z w ersji m etam odelu U M L, w którym usunięto te aspekty, które nie
są istotne z punktu w idzenia m odelow ania danych, i służy dw óm celom :
* ja k o podstaw a, na której zbudow any je s t m etam odel C W M ,
■ ja k o m etam odel obiek to w y ch zasobów danych.
K ażda m etak lasa w C W M d ziedziczy z pew nej m etaklasy należącej do O b 
jectM odel. N a przy k ład w p akiecie R elational d efiniow ana je s t m etaklasa
Table, której instancje s ą m odelam i tabel relacyjnej bazy danych. T a m eta 
klasa w y p ro w ad zo n a je s t z m etaklasy C lass należącej do O bjectM odel. P o 
dobnie m etak lasa C olu m n w y p ro w ad zo n a je s t z m etaklasy A ttribute. W ten
sposób o k reślo n a je s t sem antyczna zależność m iędzy pojęciam i „k la sa ” i
„tabela” o raz „ a try b u t” i „k o lu m n a” .
Specyfikacja U M L je s t używ ana w diagram ach rep rezen tu jący ch m eta m o 
del C W M , a d o datkow e o graniczenia m etam odelu definiow ane s ą za p o m o 
c ą O C L ( O bject C on stra in t L anguage). C W M k orzysta z X M I, ja k o m ech a
nizm u w ym iany i p rzetw arzan ia zarów no m etadanych bazy danych, ja k i
sam ego m etam o d elu C W M .
Z arządzanie m etadanym i i ich in teg racją sta n o w ią najw ażn iejszy problem w
organizacji b a z danych i analizy danych. W praktyce, w p ro cesach ty ch w y 
korzystyw ane s ą różn o ro d n e narzęd zia p rogram istyczne po słu g u jące się
w łasnym i d efinicjam i i w asnym i form atam i m etadanych. Z e w zględu n a ich
specyfikę i niejed n o ro d n o ść, tw orzenie, w y m ian a i zarząd zan ie m etadanym i
jest czasochłonne i często stanow i źródło błędów . P odejście oparte na C W M
ma dostarczyć jed n o lite g o spojrzenia na m etadane i tym sam ym m a pom óc
w p rzezw y ciężen iu w spom nianych problem ów .
W y m ian a doty czy w szy stk ich ro d zajó w m etadanych, a w ięc:
■
m etad an y ch zw iązanych z b a z ą danych, z uw zg lęd n ien iem m e ta 
d a nych technicznych i m etadanych a n a lityczn ych ,
■
m etad an y ch opisu jący ch w szystkie jed n o stk i danych z u w zg lęd n ie
niem danych źró d ło w ych , tra n sfo rm a cji i danych d ocelow ych,
■
m etad an y ch opisu jący ch procesy p la n o w a n ia , ra p o rto w a n ia i s k ła 
d ow ania,
■ m etad an y ch o pisujących dane analityczne oraz użycie p o d sta w o 
w y ch ty p ó w a n a lityczn eg o m odelu danych (takich ja k klasy fik acja
w ielo w y m iaro w a i hierarchiczna) do reprezentacji danych a n a li
tycznych,
■ m etad an y ch o pisujących dane operacyjne oraz użycie p o d sta w o 
w ych ty p ó w o p eracyjnego m odelu danych (takich ja k m odel rela
cyjny, obiek to w y lub h ierarchiczny) do reprezentacji d anych o p e 
racyjnych.
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2.3

Status M D A

M D A zyskuje na znaczeniu. P oza O M G ad o p tu ją j ą takie organizacje ja k
T elem anagem ent Forum . Spośród najw iększych firm inform atycznych e n tu 
z ja stą M D A je s t IB M . B orland w łączył elem enty M D A to B orland P ro 
fessional 7.0. Program y odnośnie M D A m ają SU N , H P i Oracle.
K rytycznie nastaw iona do M D A je s t firm a C om puter A ssociates (C A ) tw ierdzi, że p osiada lepszy ję z y k m odelow ania niż U M L. P ozycja M icro so 
ftu je s t zróżnicow ana. M icrosoft w ykorzystał elem enty U M L w V isio. Steve
C ook [C ook], który z ram ienia IB M w łożył bardzo duży w kład w p ow stanie
U M L 2.0, pracuje obecnie dla M icrosoftu. M icrosoft preferuje podejście
oparte na w zorcach projektow ych [Patterns],
Jednocześnie M icrosoft tw ierdzi, że M O F je s t niepełnym standardem i m ało
użytecznym , serializacja w ersji przy pom ocy X M I je s t n iem ożliw a (na p o d 
staw ie dośw iadczeń autorzy w dużej części pod zielają ten pogląd). W krótce
je d n a k firm y trzecie z a c z n ą pisać translatory do .NET, co p raw dopodobnie
zm usi M icrosoft do rew izji stanow iska w obec M D A . N iezależn ie od p e w 
nych słabości aktualnego statusu standaryzacji, M D A w chodzi w fazę w y
korzystania przy tw orzeniu system ów korporacyjnych, na m a so w ą skalę
[Frenkel]. D użym problem em je s t je d n a k konieczność integracji ze „stary 
m i” (legacy) system am i. Je d n ą z m etod p rzezw yciężenia tej trudności m oże
być odw rotna reinżynieria niskopoziom ow ego kodu do m odelu. T akże na
razie opracow ano n iew ie lk ą liczbę profili (w zorców projektow ych) np. dla
potrzeb system ów korporacyjnych [ED O C ], przydatnych do realizacji k o n 
kretnych system ów w m etodyce M D A .
2.4

Programowanie elastyczne

Program ow anie elastyczne [A m bler],[Nord] (agile p ro g ra m m in g , w w ersji
radykalnej eX trem è P rogram m ing, X P ) było rea k c ją na nied o sto so w an ia
jęz y k a specyfikacji system u przez program istów do ję z y k a użytkow ników .
K iedy m odelow anie kończyło się na diagram ach U M L m o żn a się było z a 
stanaw iać nad celo w o ścią nakładów pracy na tw orzenie licznych artefaktów
pośrednich: specyfikacji, m odeli, raportów i dokum entacji, - co m o żn a
określić ja k o proces „ciężki” . W przypadku m ałych pro jek tó w p ro ces „ le k 
ki” je s t bardziej efektyw ny.
T w órcy idei X P k ry ty k u ją też niem ożność o dzw ierciedlenia rzeczyw istości
w U M L [A m bler]. Jednak w zw iązku z faktem , że M D A prow adzi do tzw.
E xecutable U M L , a w konsekw encji do im plem entacji niskopoziom ow ej,
znaczna część argum entacji X P [M ellor] straciła na atrakcyjności.
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G łów ne p o stu laty tego podejścia form ułuje tzw . M a n ifest E lastycznego
Tw orzenia O pro g ra m o w a n ia {M anifesto f o r A g ile So ftw a re D evelo p m en t)
[Agile], S tw ierd za on, że w ażniejsze są:
■
ludzie i interakcje n iż procedury i narzędzia,
*
działające o p ro gram ow anie niż pełna dokum entacja,
*
w sp ó łp raca z u żytkow nikiem niż negocjacja kontraktu,
*
nadążanie z a zm ianam i niż trzym anie się planu.
W ynikają z tego n astępujące postulaty:
■
za n ajw yższy p rio ry tet przyjm uj zadow olenie u ży tk o w n ik a po p rzez
szybkie i ciągłe dostarczanie w artościow ego oprogram ow ania,
■
akceptuj zm ianę w ym agań, naw et na p ó źn iejszych etapach budow y
system u,
■
dostarczaj działające o p ro gram ow anie w p rzeciągu od kilku tygo
dni do k ilku m iesięcy, staraj się skracać ten czas,
■
zapew niej w spółpracę u ży tkow ników i tw órców o p ro gram ow ania
w czasie całego procesu tw orzenia oprogram ow ania,
tw ó rz p ro je k t w dobrze u m otyw ow anych grupach osób, dostarczaj
im w sp arcia i obdarzaj zaufaniem ,
■
najbardziej efe k ty w n ą m e to d ą przek azy w an ia inform acji do grupy
tw ó rcó w system u i w obrębie tej grupy je s t b ezp o śred n ia rozm ow a,
■
działające o p ro gram ow anie je s t g łó w n ą m ia rą p o stęp u prac,
P rogram ow anie elastyczne odzyskuje znaczenie z m etodyce SO A [PIM
SO A].
2.5

Architektura zorientowana na usługi - SOA

A rchitektura zo rien to w an a na usługi {Service O rien ted A rchitecture, SO A )
nie je s t je s z c z e w pełni zdefiniow ane. C echuje się ona:
1. E lastycznym p o d ejściem do w arstw y m odelu biznesow ego (rys. 6).
2. W ystąpieniem pośredniej w arstw y inform atycznej usług (rys. 7). N a rz ę 
dzia M D A p o słu g u ją się je d n a k kom ponentow ym m odelem o b iek to 
w ym . P race nad zagadnieniem tw o rzen ia kodu o biektow ego, któ ry b ę 
dzie dobrze w spółgrał z w a rstw ą usług s ą w fazie rozw ażań teo rety cz
nych.
3 . W p rzy p ad k u zasto so w ań dziedzinow ych, p rze z SO A (szczególnie w y 
raziście tak ie p o d ejście je s t p raktykow ane p rzez M icrosoft) ro zu m ie się:
zestaw procedur, p rak ty k i bibliotek, k tóre p o z w a la ją w y k o rzy stać fu n k 
cjonalność aplikacji w taki sposób, by m o żn a było z niej korzystać ja k o
z zestaw u opub lik o w an y ch usług. P oziom szczegółow ości p o w in ien być
dostosow any do potrzeb kon su m en ta usługi. P u blikow ane elem enty s ą
niezależne od im plem entacji i sto su ją pojedynczy, stan d ard o w y inter

107

fejs. W tym podejście SO A stanow i uogólnienie usług sieciow ych W eb
Services.
i--------------------------------Metodologie elastyczne---------------------------------j

Model Biznesowy
(przypadki użycia)

Model niezależny od
platformy, PIM
(model ustugi)

Model zależny od
platformy, PSM

M DA-

Rys. 6. Metamodel SOA
Model Biznesowy
(przypadki użycia)

Model niezależny od
platformy, PIM
(model usługi)

Model zależny od
platformy, PSM

Widok logiczny
Twórcy modelu biznesowego,
użytkownicy
Widok procesów
Analitycy procesów

Widok przypadków
użycia______

\

Architekci i twórcy
usług

w idok implementacji
Architekci i twórcy
oprogramowania

Widok wdrożenia
Inżynierowie
systemów

Rys. 7. Role w metodyce SOA
Być m oże w przyszłości p o jaw ią się m etody pozw alające trafniej d o p aso 
w ać poziom form alizacji procesu w ytw arzania do w ym agań usłu g o w y ch i
inform atycznych.
2.6

Metamodele a ontologie dziedzinowe

B ardzo w a ż n ą rolę w w zakresie technik reprezentacji w iedzy, a szczególnie
tw orzeniu sem antycznych sieci W W W o d g ry w ają ontologie (zw iązane z
m odelem dziedzinow ym ). O ntologie ogólnie definiow ane s ą ja k o rep rezen 
tacje bytów z określonej dziedziny [M aedche]. N ajbardziej p o p u larn a je s t
rozum ienie ontologii jak o pary {D, R}, gdzie D je s t o p isy w a n ą dziedziną, a
R je s t zestaw em nietaksonom icznych relacji określonych na D. W szczeg ó l
ności pojęcie bytu w term inologii ontologii oznacza m etadane i ich relacje.
O drębnym zagadnieniem w iążącym się z tw orzeniem ontologii je s t d ecyzja
o przyjęciu odpow iedniej składni. Przew ażająca część w sp ó łczesnych ję z y 
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ków takich jak DAML+OIL [DAML] czy też OWL [OWL] korzysta ze
składni RDF [RDF], która stanowi rekomendację W3C (ontologie powstają
głównie na potrzeby WWW). Grupa OMG ogłosiła w czerwcu 2003 zapo
trzebowanie na propozycję metamodelu dla potrzeb definiowania ontologii
[RFP]. Powstanie takiego metamodelu umożliwiłoby zbudowanie adaptera
pomiędzy UML a OWL i pełniejsze wykorzystanie metod sztucznej inteli
gencji. Pozwoliłoby to na realizację interoperacyjnej komunikacji kontek
stowej.
3

Dostępne narzędzia M DA i wzorców projektowych

Dostępne narzędzia można podzielić na narzędzia głównie do aplikacji
WWW i systemów transakcyjnych oraz narzędzia dla systemów wbudowa
nych. Chociaż każda globalna firma softwarowa posiada swoją metodykę w
zastosowaniu do pewnych elementów systemu (np. systemów bazodano
wych czy przetwarzających sygnały), w pełni kompleksowe podejście daja
systemy prezentowane w Rozdz. 3.1 i 3.3. Materiał w Rozdz. 3.2 służy
jedynie do ilustracji klasy narzędzi i pewnych benchmark’ów, wynikających
z doświadczeń autorów.
3.1 Platforma Eclipse: konsorcjum pod kierunkiem IBM

IBM realizuje w sposób zdecydowany program integracji narzędzi MDA na
różnych poziomach w całym cyklu życia oprogramowania, zarówno na eta
pie projektu i modelu, jak implementacji i utrzymania oprogramowania. W
tym celu utworzono program (platformę) Eclipse Modeling Framework
[EMF], [Iyengar] do której przystąpiło około 50 firm, w tym HP, SUN,
Oracle, SAP, Borland (Microsoft i CA nie uczestniczą w tej inicjatywie).
Warunkiem uczestnictwa w EMF jest akceptacja otwartego modelu metadanych zaproponowanego przez IBM. W grudniu 2004 wprowadzono na ry
nek Atlantic [Atlantic] - IBM Software Development Platform, narzędzia
IBM Rational następnej generacji. Narządzia te zastępują dawne narzędzia
Rationala i integrują je z plafrormą EMF.
Platforma Atlantic obsługuje następujące funkcjonalności:
■
projektowanie aplikacji: Rational Software Architect, Rational
Software Modeler, Rational Application Developer, Rational Web
Developer,
■
ciągła kontrola jakości: Rational Performance Tester, Rational
Functional Tester, Rational Manual Tester,
■
wspieranie pracy zespołowej: Rational Team Unifying Platform,
■
zarządzanie portfelem projektów: Rational Portolio Manager.
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Proponowana architektura ma na celu przejście od metodyki zorientowanej
na kod do metodyki zorientowanej na model.
3.2

Systemy Embedded na przykładzie I-Logix i Telelogic

Technologia MDA w zasadzie jest stosowana od pewnego czasu w produk
cji systemów wbudowanych (np. w telekomunikacji), gdzie zgromadzono
większe doświadczenie niż dla analogicznej metodyki w systemach typu
„enterprise”. W typowych systemach należy przejść kilka etapów:
1. Definicja diagramów klas, opisujących byty (entities) z których składa
się system.
2. Definicja sygnałów. Każdy sygnał musi być zdefinowany jako klasa.
3. Definicja interfejsów dla każdej klasy, która reaguje na zdarzenia.
4. Definicja maszyn stanów.
5. Definicja diagramu architektury.
Doświadczenie autorów wskazuje, że stosowanie narzędzi Rhapsody 5 fir
my I-Logix [I-Logix] oraz w mniejszym stopniu [Telelogic] Tau 2.0 skraca
czas cyklu tworzenia systemu o 20-50%.
3.3

Podejście Microsoft - wzorce projektowe

Podstawą projektowania zorientowanego obiektowo jest klasa. Jednak pojedynczna klasa to za mało z punktu widzenia funkcjonalności i semantyki
systemu. Stąd powstał pomysł myślenia o projektowanym systemie nie w
pojęciach klas, ale w pojęciach wzorców (patterns). Przez wzorce projekto
we oprogramowania rozumiany jest opis komunikujących się obiektów i
klas, które są następnie dostosowywane do rozwiązywanego problemu pro
jektowego w konkretnym kontekście [Gamma]. Wzorce projektowe grupują
klasy w klastry, umożliwiające realizacje poszczególnych funkcjonalności.
Przypomina to budowę domu z prefabrykowanych elementów.
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Rys. 8. Schemat wzorców

Schemat wzorców stosowanych przaz Microsoft przedstawiono na rysunku
8 [Patterns]. Schematy wzorców są podzielone na poziomy abstrakcji w
wierszach, które podobnie jak MDA wyróżniają architekturę, projekt i im
plementację. Kolumny reprezentują widoki, które obejmują bazę danych,
aplikację, wdrożenie i infrastrukturę. Daną komórkę opisuje klaster wzor
ców. Wzorce projektowe obok SOA są elementem zrębu (framework) stra
tegii firmy Microsoft [Greenfield], Pewnym odpowiednikiem EMF IBM jest
Visual Studio 2005 Team System [Team System] firmy Microsoft.
4

Inżynieria rozwoju systemów na poziomie organizacyjno-biznesowym

Tradycyjne metody tworzenia oprogramowania poprzez zakup systemów
monolitycznych od dostawców doprowadziły do kryzysu zaufania do tech
nologii informatycznej. Koszt produktów stał się bardzo wysoki w stosunku
do osiąganej poprawy efektywności. Zaczęto poszukiwać metod obniżenie
kosztów oraz większego zaspokojenie potrzeb użytkowników IT poprzez
standaryzację, powstawanie forów dostawców i użytkowników, stosowanie
rozwiazaniech standaryzowanych i open source.
Podejście stosowane w SI Syriusz łączy w sobie stosowanie gotowych
komponentów oraz standaryzację i dlatego znajduje się w głównym nurcie
tendencji tworzenia i wdrażania oprogramowania.
4.1

Gotowe komponenty (COTS)

COTS (Commercial Off-The-Shelf software components) [COTS] jest to
komercyjne oprogramowanie skierowane do szerokiej rzeszy odbiorców.
Do oprogramowania typu COTS zaliczamy systemy operacyjne, języki pro
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gramowania, standardowe pakiety programowe (np. Windows, Office,
EDM/PDM, MS SQL Server, DDM, CORBA, Java, Web services, XML
itp.).
Jednak najważniejszym elementem otwartości systemów jest możliwość
składana systemu z komponentów produkowanych przez dostawców nieza
leżnych, jako konkurencja do systemów monolitycznych.
Bardzo ważne znaczenie mają działania pozatechniczne wynikające z roz
woju systemów opartych na COTS, np. wybór COTS, określenie strategii
prowadzenia negocjacji ze sprzedawcami oprogramowania, określanie no
wych strategii biznesowych, itd. Są to elementy mające bezpośrednie odnie
sienia do koncepcji homologacji oprogramowania w tym:
*
definiowanie wymagań, ich projektowanie, implementację, testo
wanie oraz utrzymanie,
■
ocena oprogramowania COTS, ustalenia kryteriów oceny (np. ja 
kość, zgodność z normami ISO 9001), standaryzacja etc.
Metodyki związane z wprowadzaniem produktów COTS są głów
nymi tematami dedykowanych konferencji [COTS] i programów organizacji
profesjonalnych, i rządowych. W szczególności Software Engineering Insti
tute, Carnegie Mellon University uczynił inżynierię oprogramowania opartą
na COTS [Tyson],[Kasunic],[Sai] jednym z najważniejszych nurtów swoje
go działania, poprzez zainicjowanie kilku programów:
“ Integration o f Software-Intensive Systems (ISIS) Initiative [ISIS],
■ Evolutionary Process for Integrating COTS-based systems (EPIC)
[EPIC],
■ COTS-Based Systems (CBS) Initiative [CBS],
4.2

Standaryzacja i konsorcja standaryzująco-wdrożeniowe

Jednym z najważniejszym celów standaryzacji jest interoperacyjność (Inter
operability). Pojęcie to występuje na 3 poziomach :
" technicznym (prezentacja, wymiana, przetwarzanie, transport da
nych),
■ semantycznym (transportowane dane zachowują znaczenie),
■ organizacyjnym (organizacja procesów biznesowych i wewnętrz
nych struktur organizacyjnych w celu lepszego zarządzania infor
macją.
Do najbardziej znaczących inicjatyw należą:
■ “European eBusiness Interoperability Forum” [BIF, EIF], założone
przez CEN/ISSS w Brukseli, luty 2004 [European Interoperability
Framework],
amerykańskie projekty GSA [GSA] i OSERA [OSERA] - homolo112

gacja techniczna w skali e-government dla całego państwa,
zalecenia Rady Dyrektorów Informatyki Rządowej USA (US Chief
Information Officers Council) [FEAF],
Brak interoperacyjności jest jedną ze słabości polskiej informatyki rządo
wej, a spowodowane jest to brakiem wizji, słabością państwa i niekompe
tencją, co uniemożliwia stosowanie nowoczesnych form organizacyjnych.
Program Syriusz jest tutaj ważnym wyjątkiem.
■

4.3

Oprogramowanie otwarte (Freeware, Public domain, Open source)

Stosowanie oprogramowania otwartego (wolnego) stanowi bardzo ważne
zagadnienie we współczesnej praktyce informatyzacji. Decyzja z tym zwią
zane powinna być podejmowana w każdym przypadku oddzielnie. Decydo
wać powinien stosunek: korzyści do ceny. Stosowanie otwartego oprogra
mowanie jest w pewnych przypadkach problematyczne (skalowalność,
transakcyjność). Agencja GSA w USA wyklucza otwarte oprogramowanie,
jeśli nie idzie za nim komercyjne wsparcie. Natomiast rząd niemiecki gene
ralnie zaleca stosowanie tego oprogramowania.
5

Metodyka budowy SI Syriusz - tworzenie systemu informatycznego
poprzez homologację oprogramowania, TSIPHO

W tej części analizujemy koncepcję rozwoju i tworzenia oprogramowania
stosowaną w projekcie Syriusz [SpecTech], Celem rozważań jest:
1. Próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu „filozofia” budowy
i architektury SI Syriusza są zgodne ze światowymi tendencjami w po
dejściu do projektowania, tworzenia i integracji systemów informatycz
nych?
2. Sformułowanie wniosków i sugestii pod adresem twórców SI Syriusza.
W tym celu próbujemy:
1. Zidentyfikować metodykę stosowaną w projekcie we wspomaganiu
działań dotyczących:
■
projektowania,
*
budowy,
*
utrzymania SI Syriusz.
2. Przeanalizować i ocenić stosowane podejścia, porównując je ze współ
czesnymi rozwiązaniami i propozycjami światowymi w tym zakresie.
Jako punkt odniesienia przyjęliśmy przy tym dominujące w świecie me
todyki związane z tworzeniem systemów informatycznych.
Ogólnie można sformułować następujące uwagi dotyczące metodyk w reali
zowanym systemie:
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1. M etodyka w zakresie pro jekto w a n ia . W analizow anych m ateriałach nie
m a bezpośredniego odniesienia do konkretnej m etodyki p ro jek to w an ia
system ów inform atycznych. W ydaje się, że w ynika to z po d staw o w y ch
założeń przyjętych p rzez kierow nictw o projektu, a m ianow icie, że:
■
system realizow any będzie d ro g ą ew olucyjną,
■
udział w jeg o realizacji będzie brało w ielu w yk o n aw có w o p ro g ra 
m ow ania, z których każdy m oże posługiw ać się w y b ra n ą p rze z sie
bie m etodyką.
2. M etodyka budow y system u. Tutaj kluczow e m iejsce z a jm u ją rek o m e n 
dacje i standardy dotyczące w ym agań operacyjnych, fu n k cjonalnych i
technicznych. W ym agania te w eryfikow ana b ę d ą w procesie h o m o lo g a
cji, a w ym agania hom ologacyjne zostały szczegółow o zdefiniow ane.
M ożna w ięc pow iedzieć, że na m etodykę etapu budow y system u składa
się usystem atyzow any zestaw w ym agań i procedur, a także zasad ich
stosow ania określany term inem w ym agań hom ologacyjnych. To p o stę
pow anie określać będziem y skrótem T S IP H O ( T w orzenie System u In 
fo rm a ty c zn e g o P oprzez H om ologacją O program ow ania).
3. M etodyka utrzym yw ania system u. D o zarządzania u trzym yw aniem p ro 
gram u, ja k rów nież poszczególnym i projektam i realizow anym i w ra 
m ach program u, w ykorzystano m etodykę P R IN C E 2. K ładzie się w niej
nacisk na d ziałania organizacyjne w zakresie nad zo ru nad u trz y m y w a 
niem , rozw ojem i m odyfikacjam i system u.
4. Otwartość - rozumiana w SI Syriusz dwojako: z jednej strony tworzony sys
tem jest otwarty, gdyż poszczególne jego składowe mogą być budowane przez
wielu producentów, a z drugiej - metodyka tworzenia systemu wpływa na
kształtowanie otwartego rynku produkcji oprogramowania.
5. Model biznesowy - tworzenie produktów gotowych w dziedzinach niszowych,
gdzie jednak dostawcy m ają doświadczenie w produkcji oprogramowania dla
tych dziedzin.
P o w sta ją zatem pytania:
1. W jak o sposób m etodyka T SIPH O w pływ a na cykl życia o p ro g ram o w a
nia i ja k ie s ą tego konsekw encje?
2. Jak m a się podejście stosow ane w SI S yriusz do ak tualnych tendencji i
rekom endacji w inżynierii oprogram ow ania? K tóre z elem en tó w - n ie
zależnie ja k się je określa - s ą w tym podejściu realizow ane, k tóre zn aj
d u ją częściow e pokrycie, a które w ogóle nie zostały uw zg lęd n io n e?
3. W jak im zakresie now e propozycje, głów nie z inżynierii o p ro g ram o w a
nia, postulow ane w uznanych m etodykach, m ogłyby być w łączo n e z p o 
żytkiem do procesu projektow ania, budow y i utrzy m y w an ia SI Syriusz?
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5.1

M etodyka TSIPH O - ogólne założenia i cele

W SI S yriusz z ak ład a się stosow anie m etody tw o rzen ia system u in fo rm a
tycznego p o p rze z h o m ologację oprogram ow ania. M etoda ta p ro p o n o w an a
jest jak o sposób realizacji przedsięw zięć inform atycznych w adm inistracji
publicznej. Z o stała też usan k cjo n o w an a odpow iednim i przepisam i praw a.
M etoda ta z o stała o pracow ana ja k o alternatyw a w obec trzech najczęściej
stosow anych p o d ejść do uzyskania oprogram ow ania, a m ianow icie w obec:
■
w yk o n an ia o p ro gram ow ania w łasnym i siłam i,
■
zakupu gotow ego o p ro gram ow ania „z p ó łk i” ,
■
zlecenie w y k o n an ia o program ow ania firm ie zew nętrznej w ybranej
w drodze przetargu.
W opracow aniu [Jeruzalski] cel hom ologacji określono następująco:
„Celem ho m o lo g a cji j e s t stw orzenie je d n o lite g o System u In fo rm a tyczn eg o
S Y R IU S Z z o p ro g ra m o w a n ia p o ch o d zą ceg o o d w ielu pro d u cen tó w , d zia ła 
ją ceg o w obszarze ryn ku p r a c y i za b ezp ieczen ia społecznego, na w arunkach
określanych p r z e z organ hom o lo g u ją cy d la danego obszaru adm inistracji, w
celu uzyskania w zd efin io w a n ym w ym a g a n ia m i za kresie ze sta w u je d n o lity c h
cech fu n k c jo n a ln y c h i od p o w ied n iej te c h n o lo g ii" .
Sam ą hom ologację o kreśla się jak o
„...proces w ery fik acji cech funkcjonalnych i technologicznych, je d n o z n a c z 
nie określonej w ersji opro g ram o w an ia użytkow ego, na zg o d n o ść z k o n k ret
ną, o z n a cz o n ą w e rs ją w ym agań hom ologacyjnych, o g ło sz o n ą p rzez organ
hom ologujący dla danego obszaru adm inistracji, w zakresie sp ełn ien ia w y
m agań ok reślo n y ch w tej w ersji ja k o kon ieczn e” .
O program ow anie, które uzyskało p o zytyw ny w y n ik p rocesu h o m o 
logacji m oże być k u pow ane przez użytkow ników i ew entualnie w zb o g acan e
o dodatkow e funkcjonalności. W edług o pracow ań [Jeruzalski], [G anow ski],
[M ierzw ińska] istnieje w ięc gw arancja, że zak upiony p rodukt b ędzie speł
niał oczekiw ania u ży tk o w n ik a i w ym agania całego system u, którego stan o 
wi fragm ent. W cy tow anych opracow aniach dyskutow ane s ą dalsze, b ar
dziej szczegółow e zasady stosow ania m etodyki T S IPH O .
H o m o lo g acja je s t środkiem do stw orzenia jed n o lite g o system u in
form atycznego dla określonego obszaru adm inistracji państw ow ej i sa m o 
rządow ej. U m o żliw ia działanie różnorodnego opro g ram o w an ia u ży tk o w eg o
w ram ach tego sam ego system u i w sp ó łdziałanie z innym i system am i. P o 
siadanie p rzez opro g ram o w an ie św iadectw a hom ologacji gw arantuje n a 
bywcy, że opro g ram o w an ie spełnia określon e w y m ag an ia funkcjonalne,
pozafunkcjonalne o raz technologiczne.
W m etodyce T S IP H O m am y trzech uczestników procesu tw orzenia system u:
■
zle c e n io d a w ca (specyfikuje w y m ag an ia w tym w y m ag an ia h o m o 
logacyjne o raz przep ro w ad za proces hom ologacji),
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■

zb ió r w ykonaw ców (realizu ją oprogram ow anie zgodnie z w y m ag a
niam i, przed staw iają je do hom ologacji i po p o zytyw nym w yniku
p ro p o n u ją użytkow nikom do zakupu),
■
zbiór użytkow ników (zak u p u ją hom ologow ane opro g ram o w an ie od
dow olnego w ykonaw cy, u c z estn iczą w form ułow aniu w ym agań
hom ologacyjnych, z le c a ją w ykonaw com realizacje d o datkow ych
funkcjonalności, u ż y tk u ją oprogram ow anie i p rz e k a z u ją inform acje
o użytkow anym produkcie).
W klasycznych m etodykach tw orzenia system u inform atycznego m am y do
czynienia z dw om a uczestnikam i, którym i są:
■
zleceniodaw ca (który je s t jed n o cześn ie użytkow nikiem ),
■
w ykonaw ca (realizujący zlecone oprogram ow anie).
5.2

Metodyka TSIPHO a kaskadowy model cyklu życia oprogramowania

N a rys. 9 przedstaw iono klasyczny kaskadow y m odel życia oraz podano
jeg o zalety i w ady. Z alety m odelu kaskadow ego to przede w szy stk im ła 
tw ość zarządzania przedsięw zięciem przez to, że ułatw ia planow anie, harm onogram ow anie oraz m onitorow anie przedsięw zięcia. B ardziej szczeg ó 
łow e zalety to:
■
zachow anie tradycyjnego podziału na etapy,
■
przejrzysty podział zadań i odpow iedzialności,
■
uniw ersalizm dotyczący zarów no m ałych, ja k i dużych projektów ,
■
klarow ny podział zasobów ludzkich i finansow ych.
W ady tego m odelu to:
1. N arzucenie tw órcom oprogram ow ania ścisłej kolejności w ykonyw ania
p ra c. O stry podział na etapy utrudnia zrozum ienie całego system u tw órcy poszczególnych etapów k o n c e n tru ją się na czynnościach zw ią 
zanych z realizacją tego etapu i nie m a ją inform acji o zn aczen iu i p ro 
blem ach innych etapów .
2. W yso k i ko szt błędów p o p ełn io n ych we w stępnych fa za c h . B łędy w sp e
cyfikacji w ym agań s ą często w ykryw ane dopiero w fazie w d rażan ia, co
pow oduje, że koszty faz projektow ania, im plem entacji i testo w an ia n ie 
potrzebnie o b ciążają koszt przedsięw zięcia. B rak sp rzężen ia zw rotnego
bardzo utrudnia w prow adzanie zm ian w system ie, gdyż nie m a m o żli
w ości pow rotu na w cześniejszy etap cyklu przed dojściem do ostatniej
jeg o fazy.
3. D ługa p rzerw a w kontaktach z klientem . F aza specyfikacji w ym agań
realizow ana je s t w ścisłej w spółpracy z użytkow nikiem (klientem ). P ro 
jek to w an ie, im plem entacja i testow anie w ykonyw ane s ą w yłącznie
p rzez firm ę program istyczną. P ojaw ia się w ięc ryzyko, że ew entualne
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błędy w zało żen iach w stęp n y ch nie z o sta n ą w y starczająco w cześn ie za
uw ażone i skorygow ane. Istnieje ró w n ież n ieb ezpieczeństw o n iew ła śc i
w ego ro zu m ien ia zało żeń i intencji użytkow nika. K on tak t z klientem
(użytkow nikiem system u) w y stęp u je n a p o czątk u i n a ko ń cu cyklu brak tego k o n tak tu na pośred n ich etapach m o że m ieć n eg aty w n y w p ły w
na ostateczny efekt.
4. N adm ierne w ydłu żenie p ro c e su tw orzenia system u. K olejny etap z a cz y 
na się w ó w czas, gdy k o ńczy się poprzedni, trudne je s t tym sam ym
zró w noleglenie prac. N a w ró t następuje po realizacji w szy stk ich etapów
cyklu.
Zleceniodawca
= Użytkownik

Wykonawca — ■

- Wady

+ Z a łe ty

-problem wprowadzania zmian
-problem ze zrozumieniem systemu

-tradycja
-przejrzystość

-brak sprzężenia zwrotnego

-uniwersalność
-podział zasobów ludzkich

-długi okres tworzenia aplikacji
-brak komunikacji z klientem w czasie realizacji

Rys. 9. Kaskadowy model cyklu życia oprogramowania
M ożna zauw ażyć, że m eto d y k a T S IP H O w sw ojej czystej p ostaci w istocie
zakłada sto so w an ie k askadow ego m o d elu cyklu życia o p rogram ow ania.
Ilustruje to ry su n e k 10.
Specyfikacj'a wymagań

V
Projektowanie
Implementacja
Testowanie

Zleceniodawca
Użytkownik

Wykonawca

Rys. 10. Kaskadowy model cyklu życia oprogramowania z metodyką TSIPHO
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Tym razem w yróżniam y je d n a k trzech głów nych uczestn ik ó w procesu tw o 
rzenia system u: zleceniodaw ca, w ykonaw ca (oznaczający trudny do o k re 
ślenia pod w zględem liczności zbiór w ykonaw ców ) oraz uży tk o w n ik (sy m 
bolizujący także bardzo duży zbiór użytkow ników końcow ych). W śród e ta 
p ów m odelu w yróżniam y dodatkow o etap hom ologacji będący sw ego ro 
dzaju testow aniem system u ze w zględu na spełnianie w ym agań h o m o lo g a
cyjnych.
W idać, że m odel cyklu życia oprogram ow ania z m eto d y k ą T S IP H O m a w
istocie w ady i zalety klasycznego m odelu kaskadow ego. W idać także, że
niektóre z cech tego m odelu u leg a ją zaostrzeniu - zarów no te pozytyw ne
ja k i negatyw ne.
M ów iąc o m odelu kaskadow ym nie zaw sze m yśli się o tym , że p o sz cz e g ó l
ne fazy nie n a k ła d a ją się na siebie i s ą w ykonyw ane ściśle sek w encyjnie bez
żadnej iteracji. S ą interpretacje dopuszczające także iteracje - naw roty do
w cześniejszych faz m odelu. P ow roty traktow ane s ą je d n a k ja k o sytuacje
w yjątkow e, których należy w m iarę m ożliw ości unikać.
5.3

Metodyka TSIPHO
tworzenia systemu

a

interakcja

między

uczestnikami

w

cyklu

W spom niany w cześniej m odel kaskadow y je s t m odelem liniow ym . A by
przezw yciężyć je g o w ady, proponuje się szereg innych m odeli cyklu ży cia
(tw orzenia) system u inform atycznego. C hodzi przy tym o to, aby:
■
uodpornić proces tw orzenia system u n a zm iany w specyfikacji
w ym agań,
■
zm niejszyć koszty tw o rzen ia system u.
Jest bardzo w iele m odeli, które p ro p o n u ją ro zw iązan ia w tym zakresie.
W ażniejsze z nich to:
1. P roces tw orzenia kierow any dokum entam i. Jest on ś c is łą re a liz a c ją m o 
delu kaskadow ego, przy czym każda faza kończy się opracow aniem sze
regu dokum entów w pełni opisujących w yniki tej fazy. D o k u m en ty są
udostępniane klientow i (użytkow nikow i) i po zaak cep to w an iu przez
klienta rozpoczyna się kolejna faza.
2. P rototypow anie. P olega na sukcesyw nym tw orzeniu p rototypu (lub p ro 
totypów ) system u, które poddaw ane s ą w eryfikacji p rzez użytkow nika.
M a to znaczenie szczególnie przy tw orzeniu takich sy stem ó w in fo rm a
tycznych, dla których pełne w yspecyfikow anie w szystkich w ym agań
je s t bardzo trudne. A n aliza prototypu (lub w ersji) system u p o zw ala na
doprecyzow anie w ym agali i na ujednolicenia pog ląd u na w ym agania
staw iane system ow i ze strony użytkow nika i w ykonaw cy. M ożem y w te
dy m ów ić o ew olucyjnym tw orzeniu system u.

3. M o d el sp ira ln y. Jest to najbardziej m odel cyklu życia oprogram ow ania,
gdzie cyk liczn ie w yk o n y w an e s ą cztery fazy:
■
an a liza ryzyka - ew aluacja alternatyw oraz identyfikow anie i li
k w id acja zagrożeń,
■ ko n stru o w a n ie - projektow anie, im plem entacja i testow anie,
*
atesto w a n ie - przeg ląd i planow anie następ n y ch faz (p ro to ty p ó w
lub w ersji system u),
■
p la n o w a n ie - określanie celów , w ybór alternatyw i reguł.
G łó w n ą m e to d ą osiąg n ięcia postulow anych cech p rocesu tw o rzen ia
oprogram ow ania je s t w tych podejściach u trzym yw anie interakcji z uży t
kow nikiem . P od ejście to je s t bardzo szczególnie silnie po d k reślan e w p ro 
gram ow anie elasty czn e (p. 2.4).
Jakie stąd w y n ik a ją w nioski odnośnie do m etodyki T S IP H O ?
1. O m aw iane m etodyki przezn aczo n a są do tw o rzen ia o p ro gram ow ania
p rzez je g o w y k onaw ców . Jeśli je d n a k m yślim y o tw o rzen iu system u in
form atycznego, to nie m ożem y abstrahow ać od uw arunkow ań, w ja k ic h
z n a jd ą się nasi p artnerzy - w tym przypadku firm y inform atyczne p o 
dejm ujące się pro d u k o w ać o p rogram ow anie poddaw ane następnie n a 
szej h o m ologacji. M usim y zatem zdaw ać sobie spraw ę, w ja k i sposób
nasze w y m ag an ia i nasze procedury po stęp o w an ia i h o m ologow ania
opro g ram o w an ia w p ły n ą na skuteczność w y tw arzan ia tego o p ro g ra m o 
w an ia p rze z w yko naw ców .
2. N a ile p o stu laty form ułow ane p rze z rozw ażane m odele cyklu życia
o p ro g ram o w an ia m o g ą zostać uw zględnione w m etodyce T S IP H O ?
C hodzi g łó w nie o dw a czynniki:
■
ustalen ie sp rzężen ia zw rotnego m iędzy etapam i w y k o n y w an ia i
w d ra ż an ia system u a etapem specyfikacji w ym agań,
*
ustalen ie m etod i form w spółpracy w y konaw cy opro g ram o w an ia
system u ze z le c e n io d a w c ą i użytkow nikiem (użytk o w n ik am i) sys
tem u.
W ydaje się, że w tej chw ili zarów no sprzężenie zw rotne, ja k i in terak cja z
użytkow nikiem m o żliw e s ą bezpośrednio dopiero na etapie w d rażan ia sy s
temu. In terak cje ze z le c e n io d a w c ą m ożliw e s ą w cześniej, ale w bardzo
ograniczonym z ak resie - p o stuluje się raczej ko n tak t d ro g ą e le k tro n ic zn ą
niż bezpośrednio (rys. 12). P o za tym zleceniodaw ca (czy ten je g o p rze d sta 
wiciel, któ ry o d p o w ied zialn y je s t za specyfikację w ym agań) m o że nie być
tak k o m petentnym i kry ty czn y m p artn erem w e w spółpracy niż przyszły,
bezpośredni u ży tk o w n ik tw orzonego system u, tym bardziej, je ś li pracow ał
ju ż z ja k im ś innym system em realizującym podobne funkcje.
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Zleceniodawca
S p ecy fik acja w ym agań
P ro jek to w a n ie
Im p lem e n tacja
T estow anie

\

H om ologacja

Użytkownik
O p ra c o w a n ie kolejnej

W d ro że n ie i
p ielęg n acja

w ersji w ym agań
h om ologacyjnych

Rys. 12. Sprzężenia zwrotne i interakcja w procesie tworzenia systemu informatycznego
metodą TSIPHO
6 Specyfikacja wymagań homologacyjnych w metodyce TSIPHO
S pecyfikow anie w y m ag ań hom ologacyjnych odgryw a k lu cz o w ą rolę w m e 
todyce T SIPH O . Specyfikacja została przygotow ana p rzez D epartam ent
Inform atyki M G iP. Z aw iera opis standardów obow iązujących przy tw o rze 
niu kom ponentów SI S yriusz [Specyfikacja]. Standardy to dotyczą:
■
zakresu inform acyjnego SI S yriusz i poszczególnych je g o k o m p o 
nentów ,
■ w ym aganej funkcjonalności kom ponentów ,
■ w ym agań na kom unikację kom ponentu z innym i kom ponentam i i z
otoczeniem ,
■
w ym agań pozafunkcjonalnych.
Form ułuje w ym agania zapew niające k o n tro lo w an ą d ekom pozycję system u
na spójne w spółpracujące ze so b ą kom ponenty, niezależnie od w y b o ru re 
alizujących te kom ponenty dostaw ców .
A naliza
specyfikacji
w ym agań
h o m ologacyjnych
w
dokum encie
[Specyfikacja] w skazuje, że specyfikację charakteryzuje w ysoki poziom
ogólności. Jest to poziom zbyt w ysoki, aby na jeg o postaw ie w ykonać
oprogram ow anie posiadające zakładane cechy interoperacyjności i
zastępow alności. P row adzi to do pew nych niebezpieczeństw , które
dyskutujem y w następnym rozdziale.
W części „ O pis kontekstu S I Syriusz, instytucji, lo kalizacji i p ro c e só w w
obszarach p o m o c y społecznej, rynku p r a c y i św iadczeń ro d zin n ych ” specy
fikacji w ym agań hom ologacyjnych przedstaw iono analizę d ziałań organów
państw ow ych i sam orządow ych w zakresie pom ocy społecznej, rynku pracy
i św iadczeń rodzinnych. Procesy w ydzielono w następujących obszarach:
■
p o m o cy społecznej,
*
św iadczeń rodzinnych,
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■
rynku pracy,
■
statystyki i spraw ozdaw czości,
■
ad m in istro w an ia aplikacją.
W ym ienione p ro cesy m a ją być w spierane p rzez kom p o n en ty SI Syriusz.
Podano opis fun k cjo n aln o ści kom ponentów . F un k cjo n aln o ść m oże być
zw iązana z k o n k re tn ą lo k aliz a c ją oraz rodzajem instytucji.
Podano w y k az k o m p o n en tó w w każdym m iejscu u ży tk o w an ia sp ecy ficz
nym ze w zg lęd u na typ lokalizacji oraz m iejsce w hierarchicznej strukturze
adm inistracji rządow ej i sam orządow ej. W ten sposób opisano architekturę
SI Syriusz. N astęp n ie opisano w alidację danych w y m a g a n ą w k o m p o n en 
tach. W specyfikacji przedstawiono podstawowe obiekty informacyjne, z którymi
ma do czynienia użytkownik SI Syriusz, w cyklu obsługi beneficjentów. Przedsta
wiono również źródła informacji o obiektach informacyjnych tych obszarów.
Omówiono też logiczną identyfikację obiektów informacyjnych.
Przyjęto, że wszystkie aplikacje i komponenty składające się na SI Syriusz komu
nikują się między sobą przy pomocy komunikatów. Wyróżnia się trzy rodzaje ko
munikatów:
■
w ew n ątrz lokalizacji,
■
m ięd zy lokalizacjam i,
“
z system am i zew nętrznym i
Standaryzacja m etod i śro d k ó w kom unikacji m iędzykom ponentow ej m a
zapew nić sp raw n y sposób kom unikacji w SI S yriusz, u m o żliw iający w y 
m ianę kom pletnej inform acji (danych) w raz z usługam i. D o zap ew n ien ia
praw idłow ej w sp ó łp racy system u SI S yriusz w ykonanego w architekturze
kom ponentow ej p rzy jęte zostały standardy organizacji W S-I (W eb Services
Interoperability) o bejm ujące tzw . Profile l.Oa, obejm ujący: SO A P, U D D I,
W SD L, X M L Schem a.
W ym agania p o zafu n k cjo n aln e p o d zielono na n astępujące grupy:
■
w y n ik ające z w aru n k ó w finansow ych i technicznych z a m a w ia ją c e 
go,
■
d o ty czące arch itek tu ry SI S yriusz - trój w arstw ow a,
■
in terfejsu użytkow nika,
■
doku m en tacji,
*
b ezpieczeństw a,
■
w ydajności,
■
elasty czn o ści i skalow alności,
■
integralności,
■
ad m inistrow ania,
*
u trzy m an ia system u po w drożeniu.
Do ro zw iązań szczeg ó ło w y ch w p ro jek cie SI S yriusz n ależy system
K SM R P (.K ra jo w y System M on ito ro w a n ie R yn ku P ra cy) [K S M R P ], który
m a być zre a liz o w a n y w oparciu o M ic ro so ft SQ L S erver E n terprise E dition.
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N ajw ażniejszym elem entem tego rozw iązania m a być centralna h u rto w n ia
danych i zw iązana z tym realizacja procesów E T L (ekstrakcji, transform acji
i ładow ania danych). Przy czym źródłam i danych b ę d ą rozproszone system y
operacyjne.
7 Niebezpieczeństwa związane z metodyką TSIPHO
J e d n ą z najw ażniejszych cech, ja k a w pływ a na ja k o ść tw orzonego system u
je s t m ożliw ość w spółpracy, konsultacji i uzgodnień w ykonaw cy ze z le c e 
niodaw cą/użytkow nikiem . W agę tego p o d k reśla ją w szystkie m etodyki b u 
dow y system ów inform atycznych. W przypadku T S IP H O w y k o n aw ca p ra k 
tycznie nie m a m ożliw ości takiej w spółpracy. P rzed staw ia to rysunek 13.

Rys. 13. Problem interakcji między uczestnikami w TSIPHO
Po sform ułow aniu w ym agań, odnośnie do system u i do w ym agań h o m o lo 
gacyjnych p rzez zleceniodaw cę, w ykonaw cy p rzy stę p u ją do realizacji o p ro 
gram ow ania. W y k o n u ją je jed n a k w izolacji zarów no od zleceniodaw cy, ja k
i od ew entualnych przyszłych użytkow ników tego oprogram ow ania. Jest to
bardzo krytyczne etap prac. Praktyka, a także w szystkie ro zw ażan ia doty
czące inżynierii oprogram ow ania, w skazują, że bardzo rzadko sp ecy fik acja
w ym agań je s t pełna i nie w ym aga uzupełnień i u szczeg ó ło w ień na etapie
w ykonyw ania system u. W iele m etodyk w ręcz zakłada, że form ułow anie
w ym agań następuje d ro g ą ew o lu cy jn ą i niem ożliw e a często także n iep o 
trzebne je s t ich pełne form ułow anie na etapie w stępnym .
7.1

Niebezpieczeństwo zdegradowanie idei homologacji

W łaściw a specyfikacja w ym agań hom ologacyjnych je s t p rzedsięw zięciem
niezm iernie trudnym . A by osiągnąć zam ierzony cel co do w sp ó łp racy ze
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so b ą (in te ro p era c y jn o śc i) niezależnie w ytw orzonych k o m ponentów , których
w spółdziałanie m a być stw ierdzone i zapew nione je d y n ie p o p rzez sp raw 
dzenie w y m ag ań hom ologacyjnych, je s t bardzo trudne. M ów im y p rze c ie ż o
kom ponentach jed n e g o system u, a nie o luźno pow iązanych ze so b ą n iez a 
leżnych system ach. K om ponenty te m u sz ą w szczególności o p erow ać na
wspólnej b azie danych.
N ależy w ięc w łaściw ie w ykonać specyfikację w ym agań h o m ologacyjnych
oraz w ery fik ację sp ełn ian ia tych w ym agań, p rze z h o m ologow ane o p ro g ra 
m ow anie. G łów ny pro b lem ze sp ecy fik acją po leg a na w y b ran iu w łaściw ego
poziom u szczegółow ości A n aliza specyfikacji zaw artej w dokum encie
[Specyfikacja] pokazuje, że je s t ona daleka od w łaściw ego p o zio m u szcze
gółow ości.
O m aw iane problem y, zw iązane z w ła ściw ą sp ecy fik acją w ym agań h o m o lo 
gacyjnych o raz prob lem y b raku interakcji z p o tencjalnym i u ży tkow nikam i
tw orzonego system u , stw a rz a ją niebezpieczeństw o, że m etodyka T S IP H O
zostanie zdeg rad o w an e do jednej z trzech m etod nabyw ania o p ro g ram o w a
nia, k tórych w ady p ró b o w ała przezw yciężyć. M oże-zatem zd eg rad o w ać się
do:
1. Sa m o d zieln eg o tw o rzen ia system u (w bardzo istotnym zakresie). Jeśli
sp ecy fik acja w y m ag ań h o m ologacyjnych będzie bardzo szczegółow a, to
w istotnym sto p n iu m oże pokryć zarów no etap specyfikacji w ym agań,
ja k i etap p ro jek to w an ia (patrz m odel kaskadow y). W ykonaw cy p o z o 
stanie w ięc ju ż tylko etap im plem entacji i testow ania. Jeśli dodatkow o
w y m ag an ia h o m o lo g acy jn e o k reślą szczegóły zw iązane ze sto so w an ą
technologią, to okaże się, że w ię k sz ą część prac w y k o n a zleceniodaw ca.
2. Z lecenie w yko n a n ia o p ro g ra m o w a n ia (z co najw yżej opóźn io n y m ter
m inem płatności). M oże się okazać, że sp ecy fik acja w y m ag ań h o m o lo 
g acyjnych b ędzie tak ogólna, że chętnych w yk o n aw có w nie będzie w ie 
lu, gd y ż rea liz a c ja pro jek tu b ędzie się w iązała z k o n iec z n o ścią p rac o 
chłonnego i ew olucyjnego u szczegółow ienia specyfikacji. D odatkow o
u szczeg ó ło w ien ie to będzie się w iązało z pozyskaniem do w spółpracy
po ten cjaln y ch u żytkow ników . W ów czas w y k o n aw cy b ę d ą chcieli u z y 
skać g w arancję zakupu, co m oże d o prow adzić do z aw arcia form alnej
um ow y n a w yk o n an ie frag m en tó w system u z g w a ra n cją je g o zakupu.
3. Z akup o p ro g ra m o w a n ia „ z p ó ł k i ’’. S ytuacja ta m oże w ystąpić, je śli sp e
cy fik acja w y m a g a ń hom o lo g acy jn y ch będzie bardzo og ó ln a (jak na
przykład p o d a n a w [Specyfikacji]), a chętnych w y k o n aw có w bardzo
w ielu i w y k o n aw cy b ę d ą d ziałać w odizo lo w an iu od użytkow ników .
M oże się w ów czas zdarzyć, że p o w stan ie bardzo w iele h o m o lo g o w a
nych p ro d u k tó w , k tóre b ę d ą spełniały pod staw o w e w ym agania, a bardzo
b ę d ą ró żn iły się w szczegółach. U ży tk o w n ik m o że co p raw d a kupić d o 
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w olny produkt, ale pozahom ologacyjne w łaściw ości pro d u k tó w m o g ą
się bardzo istotnie różnić i przesądzać o je g o cechach użytkow ych. W
istocie w ięc użytkow nik m oże m ieć problem z w yborem .
7.2

Problem odpowiedzialności za niewłaściwy produkt

K olejnym problem em je s t kw estia odpow iedzialnośi za n iew łaściw y p ro 
dukt. M oże się okazać, że oprogram ow anie m im o spełnienia w y m ag ań h o 
m ologacyjnych nie będzie spełniało o czekiw ań końcow ego u żytkow nika.
H om ologacja oprogram ow ania odbyw a się bow iem w w arunkach lab o rato 
ryjnych, a jeg o eksploatacja w realnych u w arunkow aniach w yzn aczo n y ch
przez sprzęt, infrastrukturę sieciow ą, a przede w szystkim p rzez um iejętności
i p rzyzw yczajenia użytkow nika. D o k o g a m a m ieć pretensję u żytkow nik,
je śli produkt nie spełnia jeg o w ym agań:
"
do siebie, bo nie przekazał w ystarczająco szczegółow ych w ym agań
do organu przygotow ującego w ym agania ho m o lo g acy jn e?
■
do organu hom ologacyjnego, bo n iew ystarczająco dokładnie w y 
specyfikow ał potrzeby?

8

P od su m ow an ie i w n iosk i

M etodyka T S IP H O preferuje w ykonyw anie system u bez czynnego udziału
jeg o użytkow nika. Jest to jej duża w ada. C zy m ożna j ą ja k o ś zrek o m p en so 
w ać? W jak ic h działaniach te negatyw ne cechy nie s ą tak bardzo istotne i
m o g ą być zrekom pensow ane działaniam i kom pensacyjnym i. W m etodyce
tej następujące elem enty m a ją decydujące znaczenie i w łaściw e ich ro zw ią 
zanie m oże przesądzać o je j sukcesie lub porażce:
1. M odel biznesow y.
2. Specyfikacja w ym agań i specyfikacja system u.
3. M etodyki i n arzędzia dla w spom agania specyfikacji w ym agań h o m o lo 
gacyjnych.
4. Istnienie sprzężeń zw rotnych i interakcji w ykonaw ca - z lecen io d aw ca użytkow nik.
5. C zas i koszty hom ologacji.
6. U w arunkow ania biznesow e i praw ne
7. O tw arte problem y.
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8.1

Model biznesowy

M etodyka T S IP H O -S y riu sz je s t n o w a to rsk ą k o n c e p cją co najm niej w skali
polskiej. N ie m a b ezp ośredniego odniesienia do w zorców św iatow ych, choć
w ykorzystuje stosow ane elem enty (stardaryzacja - h o m o logacja, otw arte
procedury, C O T S ). N ie je s t całkiem dopracow ana. W relacjach m iedzy
użytkow nikiem aplikacji, d o sta w c ą aplikacji, a organem h o m o lo g u jący m
w y stęp u ją uproszczenia. U żytkow nik centralny i sam orząd o w y -k o ń co w y
m aja różne role i p e w n y c h sytuacjach także różne interesy.
M etodyka T S IP H O -S y riu sz je s t zb liżo n a do m etodyki F E A F [FE A F ], z a 
tw ierdzonej p rze z rząd U SA .. Z o stała ona zatw ierdzona, aby u jednolicić
rządow e sy ste m y 1 w U S A , co spow odow ało obniżenie k o sztó w utrzy m an ia
(elim inacja d u p lik o w an ie danych, spraw niejszy serw is etc.). Jednym z c ie
kaw szych zało żeń (choć k ontrow ersyjnych) je s t to, że każd y m o d u ł m ożna
zlecić do bu d o w y o d d zieln em u zleceniodaw cy. N ieb ezp ieczeń stw o tego je s t
oczyw iste i w ed łu g e k sp ertó w am erykańskich ju ż zaczy n a być w id o czn e następuje brak kontroli co i ja k system robi. W efekcie je śli coś nie działa,
to trudno je s t przypisać odpow iedzialność.
G eneralnie je s t to cecha o u tsourcingu (problem y S yriusza b ę d ą typow e).
Nie m a w ięc dom inacji dużych firm . To sam o osiąga S yriusz - ró żn ic a je s t
taka, że do staw ca n ajp ierw w ykonuje podsystem i dopiero w ted y m oże d o 
stać zam ów ienie.
8.2

Specyfikacja wymagań i specyfikacja systemu

N a etapie tech n iczn y m , System S yriusz je s t zap rojektow any n a w y so k im
poziom ie (p e w n ą s ła b o śc ią je s t brak w zorców projektow ych). D o ty czy to
m odelow ania b iznesow ego, rozw oju opartego n a ko m p o m n en tach (C B D ),
struktury danych, X M L , architektury trój w arstw ow ej, hurtow ni danych, etc.
U życie U M L w zasad zie tylko do m od elo w an ia i dokum entacji spow oduje
znaczne trud n o ści w ro zw o ju i w eryfikacji system u. W ydaje sie też, że nie
m a należytego ro zró ż n ie n ia po m ięd zy sp e cy fik ac ją w ym agań, a sp e cy fik a 
cją system u w śród z lecen io d aw có w i w y k o n aw có w - co w iąże się z w y b o 
rem w łaściw ego p o z io m u szczegółow ości, oraz m eto d y k i n arzędzi w y k o 
nania i zarz ą d za n ia t ą specyfikacją. Od specyfikacji w y m ag ań (scen ariu sze i
przypadki użycia) do sp ecyfikacja system u je s t długa droga.
G eneralnie brak u je n arzędzi do autom atycznego p rzejścia po m ięd zy tym i
dw om a elem entam i. W ko n k retn y ch zastosow aniach d ziedzinow ych, u ży 
w ając p rofili (typow e zasto so w an ia biznesow e) i ję z y k ó w d zied zin o w y ch ,

1 Podstaw ow a i fu n d am en taln a słabość polskiej inform atyki rządow ej
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da się zm niejszyć „sem antic gap” . N a podstaw ie tylko specyfikacji w y m a
gań nie da się zapew nić spójności system u.
Pow staje pytanie: kto w ykonuje specyfikację całego system u?
*
je śli kom pletna specyfikacja system u pow staje przy pom ocy
w szystkich aktorów rozw oju system u spow oduje to na ogół brak
interoperacyjności2 pom iędzy podsystem am i w ykonanym i p rzez
dostaw ców podsystem ów (k w estią je s t ja k bardzo sprzężone s ą
podsystem y),
■
je ś li zlecający - m oże się okazać, że je s t to zadanie bardzo trudne.

8.3

Metodyki i narzędzia dla wspomagania specyfikacji wymagań
homologacyj nych

K luczow e znaczenie w łaściw ej specyfikacji w ym agań hom o lo g acy jn y ch
nakreśliliśm y w p oprzednim punkcie. W ydaje się, że w ro zw iązan iu tego
m oże pom óc m etodyka M D A . K onsekw entne jej stosow anie w zakresie
budow y m etam odeli i m odeli, a także ich transform acji m oże p rzyczynić się
do utw orzenia repozytorium zaw ierającego specyfikację m odelu. M ożliw e
będzie form alne badanie spójności i pełności utw orzonego m odelu, a także
jeg o rozw ój i integracja z innym i m odelam i. W a żn ą rolę m oże tutaj rów nież
odegrać w łaściw e w ykorzystanie idei p rogram ow ania aspektow ego - A O D
(A spect-O riented Softw are D evelopm ent). W w ielu p latform ach p ro g ram o 
w ych stanow iących szkielety (fram ew orks) budow anych sy stem ó w (np.
J2E E , .N ET) z n a jd u ją się m echanizm y pośrednio, lub bezp o śred n io w sp ie 
rające im plem entację podejścia aspektow ego. M a to znaczenie dla w ła ści
w ego specyfikow ania w ym agań pozafunkcjonalnych.
8.4 Formy współpracy wykonawcy ze zleceniodawcą
i użytkownikami
D rugi z problem ó w m oże w ym agać w prow adzenia pew nych elem entów ,
um ożliw iających w m ontow anie sprzężeń zw rotnych i m etod w sp ó łp racy na
różnych etapach specyfikow ania i w y konyw ania produktów . M o żn a o cze
kiw ać, że w ykonaw cy b ę d ą poszukiw ali kontaktów zarów no ze zlecen io 
daw cą, ja k i z potencjalnym i użytkow nikam i w trakcie realizo w an ia o pro
gram ow ania. N a rysunku 13 zaznaczono to trójkątem ze znakiem zapytania.
N iejasn a je s t bow iem form a tego kontaktu. Przy dużej liczbie w y konaw ców

2 Systemy mogą być interoperacyjne mimo, źe nie uźywaja identycznych algorytmów- musi wystąpić zgodność mctadanych, klas i interfejsów i MSC (,message sequence chart)
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(na przykład kilkunastu) ciągły bezpośredni kon tak t z nim i m oże być bardzo
pracochłonny. D ość p raw d o p o d o b n e w ydaje się ró w n ież takie p o stępow anie
w ykonaw ców , aby w łączać potencjalnych u ży tk o w n ik ó w w proces k o n su l
tacji na etapie realizacji o p ro gram ow ania z jed n o c z e sn y m zap ew n ien iem
sobie gw arancji z ak u p u pro d u k tu w przypadku je g o pom yślnej h o m ologacji.
Pow staje p ytanie, czy p ró b y kontaktu m iędzy w y k o n a w c ą a poten cjaln y m i
użytkow nikam i s ą zg odne z oczekiw aniam i i p o lity k ą zlecen io d aw cy ? N a 
rusza to b o w iem zasadę b ezstronności i konkurencyjności. A by nie dopuścić
do sytuacji w ą tp liw y c h z punktu w idzenia n aru szen ia zasad k o n k u ren c y jn o 
ści, m o żn a by osłabić w ym agania dotyczące konieczności odizo lo w an ia
w ykonaw cy od po ten cjaln y ch użytkow ników . M o żn a zatem rozw ażyć n a 
stępujące w arianty:
1. Z lecen io d aw ca gw arantuje w ykonaw com szeroki zakres k o n su ltacji i
w spółpracy w czasie w y k o n y w an ia projektów . P ow staje pro b lem form y
tej w sp ó łp racy (tylko d ro g ą kontaktu elektronicznego, czy też sp otkań
b ezpośrednich?) oraz finansow ania prac z tym zw iązanych.
2. W reg io n ach (na przykład w ram ach w ojew ództw ) w y zn aczan a je s t j a 
kaś rep rezen taty w n a je d n o stk a przyszłego uży tk o w n ik a, k tó ra będzie
p ełn iła rolę u ży tk o w n ik a w spółpracującego z w ykonaw cam i i p rze k a 
zyw ała opinie n a tem at p ro to typow ych w ersji.
3. Z lecen io d aw ca d o p u szcza m ożliw ość tw orzenia z esp o łó w („k o n so r
cjów ”) ob ejm u jący ch w ykonaw cę i poten cjaln y ch u ży tk o w n ik ó w , k tó 
rzy w sp ó ln ie w y k o n u ją w y b ran y podsystem . W przy p ad k u pom yślnej
hom ologacji uży tk o w n icy z a k u p u ją i u ż y tk u ją w ytw o rzo n e o p ro g ra m o 
w anie.
8.5

Czas i koszty homologacji

Jak podano w op raco w an iu [M ierzw ińska] „D otychczas stosow ane zasady
hom ologacji były p raco ch ło n n e i pełen cykl zajm ow ał około 6 m iesięcy. Z
tej prostej przy czy n y , w roku m ożliw e s ą dw ie pełne p ro ced u ry op isu i
przeprow adzenia pro ced u ry h o m o lo g acy jn ej.” N ie je s t ja sn e , ile p ro d u k tó w
poddaw ano ho m o lo g acji w przeciągu ty ch sześciu m iesięcy i kto ponosił
koszty h o m ologacji. O kazuje się jed n a k , że je s t to bardzo isto tn y problem .
W ydaje się, że w łaściw e rozw iązanie problem ów zarząd zan ia sp ecy fik acja
mi i w sp arcia tego p ro cesu form alnym i i autom atyzującym i pro ced u ram i (p.
5.1), a tak że w łaściw e ro zw iązan ie sprzężeń zw rotnych i w sp ó łp racy zam a
wiaj ący-w ykonaw ca-użytkow nik (p. 5.2) m oże znacząco uspraw nić ten proces.
W n iniejszym o p raco w an iu poddaliśm y analizie i ocenie pro jek to w an ie,
budow ę i u trzy m y w an ie system u inform atycznego S yriusz z w y k o rz y sta 
niem m etodyki T S IP H O (T w orzenie S ystem u Inform atycznego P o p rzez
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H om ologację O program ow ania). R ozw ażania prow adziliśm y n a tle ak tu al
nych i rekom endow anych m etodyk tw orzenia system ów inform atycznych.
K oncentrow aliśm y się przy tym na tych aspektach m etodyki T S IP H O , które
m o g ą stanow ić źródło problem ów w jej pom yślnym stosow aniu. N ie z a j
m ow aliśm y się natom iast jej zaletam i, do których należy:
■
w łączenie w ykonaw cy w ryzyko zw iązane z n iepow odzeniem
przedsięw zięcia program istycznego,
*
kształtow anie rynku oprogram ow ania, w kierunku zw ięk szen ia roli
klienta i jednoczesnego osłabienia m onopolu w ielk ich firm p ro 
gram istycznych,
■
specyfika oprogram ow ania składającego się na inform atyzację ad 
m inistracji publicznej.
8.6

Uwarunkowania biznesowe i prawne

M odel hom ologacji zaw iera elem enty rozw oju opartego na produktach
C O TS, standaryzacji i forum dostaw ców oprogram ow ania kontrolow anego
przez dostaw cę usług socjalnych (zleceniajacego). W y stęp u ją je d n a k dość
istotne różnice pom iędzy rozw iązaniam i stosow anym i w św iecie i sto so w a 
nym i dla rozw oju system u Syriusz. W m odelu C O TS kom p o n en ty ju ż ist
n ie ją a rynek je s t szeroki w odróżnieniu od niszow ego system u Syriusz. W
m odelu forum koszty certyfikacji p o n o sz ą w szyscy, a w rozw ażanym p rz y 
padku M inisterstw o G ospodarki i Pracy. W idzim y w ięc, że z m ie n ia ją się
obciążenia finansow e zainteresow anych podm iotów .
A utorom nie je s t znana p ierw sza ocena w eryfikacji m odelu hom ologacji.
Tak ja k dla m odelu C O TS należałoby w ykonać analizę T C O ( T otal C ost o f
O w nership) różnych m ożliw ych w ariantów m odelu.
N ależy zastanow ić sie nad praw nym i uw arunkow aniam i p rocesu h o m o lo g a
cji. D ecyzja hom ologacyjna m usi obejm ow ać w szystkie zgłaszające się
podm ioty i m usi być uzasadniona. M ożna spodziew ać się k ro k ó w praw n y ch
podjętych przez firm y, w obec których podjęto negatyw ne decyzje h o m o lo 
gacyjne.
8.7

Otwarte problemy i sugestie

Przyjęty m odel na poziom ie funkcjonalnym nie gw arantuje interoperacyjności, je śli w ykonaw cy podsystem ów oddzielnie tw o rz ą specyfikacje p o d sy s
tem ów — system m oże nie być interoperacyjny. O tym , czy p rzejście na
M D A ( lub m etadane M O F (C W M ) z w ykorzystaniem Q f / / T J ) je s t opła3 Query, Views, and Transformations.
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calne p o w in ien decydow ać rachunek TC O . M D A je s t m niej a tra k cy jn ą m e
todyką w późnej fazie ro zw o ju system u przy istnieniu “ stary ch ” p o d sy ste 
m ów (legacy).
Dla w ielu doty ch czaso w y ch w ykonaw ców byłby to następny skok tec h n o 
logiczny - p o trzeb n y b y łb y okres n abycia kom petencji.
M DA byłaby ju ż dzisiaj a tra k cy jn ą m eto d y k ą w tedy, gdyby rząd 4 dostał
atrakcyjną ofertę n a narzęd zia w spierającę tę m etodykę, co nie je s t n iere ali
styczne. B yć m o że należało b y w drożyć je d e n m odelow y p o d sy stem w m e 
todyce i technologii M D A . A d o p cja C W M je s t m niej b urząca d o ty ch czaso 
we pro ced u ry -d o d a tk o w o należy w ykonać analizę zależności danych.
K onieczny je s t ró w n ież system zarządzania dokum entam i w strukturze p ro 
jektu Syriusz.

4 dla wszystkich systemów informatycznych
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A S P E K T Y T E O R E T Y C Z N E I P R A K T Y C Z N E Z A R Z Ą D Z A N IA
W IE D Z Ą W Z W IĄ Z K U Z R E A L IZ A C JĄ SI S Y R IU S Z
Filip KUCHARCZUK
Wstęp
Jesteśmy świadkami tworzenia kompleksowego systemu informacyjnego
SYRIUSZ, którego głównym założeniem jest integracja istniejących ju ż systemów
środowiska pomocy społecznej i rynku pracy. Integracja nie oznacza tu prostego
połączenia, ale de fa cto stworzenie jakościowo nowego produktu. Przedsięwzięcie
to jest nie lada wyzwaniem, o czym świadczy przeprowadzona analiza ryzyka
projektu. Wynik tej analizy potwierdza, że jest to projekt o wysokim ryzyku.
Świadczy to zarazem o skomplikowaniu przedsięwzięcia, którego pole działania
obejmować będzie rynek pracy, zabezpieczenie społeczne oraz europejską sieć
rynku pracy i pomocy społecznej.1 Instytucje uczestniczące w projekcie, będące
pośrednim beneficjentem i zarządzające systemem to szczebel najwyższy
ministerialny, jak i najniższy gminny. Uczestnikami będą również instytucje
korzystające z danych rynku pracy i pomocy społecznej np. GUS czy po prostu
osoby prywatne zainteresowane tymi zagadnieniami. Architektura projektu
przewiduje szybki rozwój technologiczny i w tym celu zagwarantowano
skalowalność projektu. Zaawansowanie technologiczne projektu jak i sam pomysł
są kolejnym krokiem naprzód administracji publicznej, który ma przynieść
wymierne efekty. Pytanie, które należy tutaj postawić, to: na ile SI SYRIUSZ jest
systemem zarządzania wiedzą?
Era wiedzy
Po erze przemysłowej nadszedł czas wiedzy. Czynniki produkcji takie jak
kapitał i ziemia odchodzą powoli na dalszy plan. Obecnie najważniejszym
kapitałem przedsiębiorstw staje się kapitał intelektualny. Organizacje odnoszące
największe sukcesy budują przewagę konkurencyjną właśnie w oparciu o ten
kapitał. „W artość jest tworzona obecnie przez produktywność i innowację, a obie
są zastosowaniem w pracy wiedzy.”2 Zarządzanie wiedzą staje się filozofią
nowoczesnych korporacji i organizacji, umożliwiającą zdobywanie, rozwijanie
i wykorzystywanie wiedzy. Pozwala ono na utrzymywanie tylko niezbędnych
informacji, umożliwiając w ten sposób pozbywanie się nieaktualnych
i niepotrzebnych. Jest niezbędne do tworzenia z wiedzy nowej wiedzy, produktu

'P. Kozub, Z. Olejniczak, Program Syriusz - zarządzanie ryzykiem ujęcie ogólne i
szczególne,(w:) Informatyka w polityce społecznej, (red. M. Muraszkiewicz, J. S. Nowak,
T. Szapiro), PTI, Warszawa 2003.
‘ P. F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
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najwyższej jakości umożliwiającego doskonalenie się organizacji i wychodzenie
na wprost oczekiwaniom klientów.
Założenia zarządzania wiedzą
Zarządzanie wiedzą jest systematycznym podejściem do nagromadzonych
danych i informacji w pewnej organizacji, procedur oraz zasad w niej
stosowanych. Podejście to pozwala na pełne wykorzystanie wiedzy organizacji, a
nie informacji, przez klientów zewnętrznych jak i pracowników. Pracownicy dbają
o rozwijanie i doskonalenie wiedzy, bez czego system nie może odpowiednio
funkcjonować. Zarządzanie wiedzą nie jest jeszcze powszechnie wykorzystywane i
rzadko pojawia się w strategiach przedsiębiorstw czy organizacji. Zgodnie
z obserwacjami, deklaracje przedsiębiorstw o umieszczeniu zarządzania wiedzą
w strategiach nie m ają potwierdzenia w praktyce. Jedynie 27 % firm sektora
knowledge - intensive, w których największym kapitałem jest kapitał intelektualny,
ma strategię lub programy zarządzania wiedzą, a tylko 7 % stosuje jasne zasady
zarządzania wiedzą.3 Jednak w szybko zmieniającym się globalnym świecie
natychmiastowy dostęp do wiedzy staje się koniecznością. To ju ż nie jest tylko
środek umożliwiający tworzenie przewagi przedsiębiorstwa na rynku, ale
w niedalekiej przyszłości umożliwiający kompleksowe funkcjonowanie dużej
organizacji, w której wiedza jest czynnikiem decydującym i tworzącym zysk.
W zarządzaniu wiedzą wyodrębniono kluczowe procesy składające się na
skuteczne zarządzanie. Należą do nich:
1. Lokalizowanie wiedzy - wewnętrzna i zewnętrzna przejrzystość zasobów,
dzięki której unika się powielania danych i nieuzasadnionych decyzji.
2. Pozyskiwanie wiedzy z różnych źródeł (kontakty, zakup wiedzy, eksperci,
etc.).
3. Rozwijanie wiedzy - obejmuje zdobywanie umiejętności, promowanie
innowacji, usprawnianie procesów oraz działania kadry kierowniczej,
zmierzające do wytworzenia możliwości, które dotychczas nie były dla firmy
dostępne.
4. Dzielenie się wiedzą i jej rozpowszechnianie - udostępnianie zasobów wiedzy
wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
5. Wykorzystywanie wiedzy.4
Poza podstawowymi procesami można wyróżnić trzy poziomy zarządzania
wiedzą. Pierwszy, najwyższy poziom w hierarchii, pokrywający się z wizją i misją
firmy, wymaga wysokiego rozwoju kultury organizacyjnej oraz określenie
najważniejszych obszarów wiedzy. Znaczenie ma tu dążenie do dzielenia się
M. Fryczyńska, Organizacje wiedzy. Jaka czeka nas przyszłość zarządzania kapitalem
ludzkim? „Zarządzanie i rozwój”, nr 13, (6/2001).
4J. Liebowitz, Handbook o f Knowledge Management, 1999, CRC Press, (Karl M. Wiig;
Introducing Knowledge Management into the Enterprise, Knowledge Research Institute,
Inc.).
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zasobami wiedzy wsparte odpowiednio wysokim poziomem komunikacji, które
często w początkowej fazie tworzenia systemu zarządzania wiedzą może być
postrzegane przez pracowników, jako zagrożenie ich stanowisk pracy. Na tym też
poziomie rozwijane jest innowacyjne podejście do pracy i komunikacja między
współpracownikami.
Na poziomie strategicznym tworzone są programy: kluczowych
kompetencji, współpracy, a także dostarczania informacji. Występuje tu
ukierunkowanie na zagadnienia związane z zarządzaniem wiedzą i określanie
zasobów wiedzy w kontekście rozwiązywania problemów. Zadania na poziomie
operacyjnym skupiają się na kontrolowaniu przepływu wiedzy, infrastrukturze
związanej z w ied zą (budowa banków danych o ekspertach) i dostarczaniu nowej
wiedzy np. poprzez szkolenia. Etapem ostatecznym i sprawdzającym sprawność
systemu jest wykorzystanie wiedzy w działaniu poprzez projekty związane z
zarządzaniem wiedzą. Zarządzanie wiedzą jest dalece skorelowane z
informatycznymi narzędziami zarządzania. Wyróżniono dwie podstawowe
strategie zarządzania wiedzą:
Kodyfikacji - opiera się na sprawnym systemie informatycznym.
a) wiedza jest jaw na i ustrukturalizowana (ludzie wprowadzają wiedzę do
systemu, bazy danych),
b) pomoc we współdzieleniu wiedzy przy użyciu wspólnej składnicy
wiedzy,
c) przykładem są elektroniczne repozytoria wiedzy,
d) występują stosunki LUDZIE-DOKUMENTY.
Personalizacji.
a) wiedza jest ukryta i nieustrukturalizowana,
b) system informatyczny jest dodatkiem i służy do łączności,
c) pomoc w lokalizowaniu innych ludzi i umożliwianiu transferu wiedzy,
d) przykładem są katalogi ekspertów oraz narzędzia wideokonferencyjne,
e) stosunki LUDZIE-LUDZIE.
W zarządzaniu wiedzą ważne jest osiąganie
formułowanie napotyka wiele trudności takich, jak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

celów, jednak

ich

Znalezienie wspólnego języka.
Brak jednolitej terminologii.
Deficyt narzędzi.
Poważne problemy na poziomie operacyjnym.
Możliwości pomiaru.
Ociężałość operacyjna.
Niechęć do wykorzystywania nowych koncepcji.
Pozycja pracownika.
Interesy pracownika nie zawsze idą w parze z interesami organizacji.
Ograniczone możliwości kontroli.
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11.

Mamy do czynienia nie zawsze z mierzalnymi zasobami niematerialnymi.3
Obecnie wiele korporacji międzynarodowych używa różnych systemów
zarządzania wiedzą. Często są to indywidualne projekty i koncepcje. Do firm tych
należą: Amazon.com, British Petroleum, Ernst & Young, General Electric,
Hewlett-Packard,
McKinsey
&
Company,
Microsoft,
Nokia,
PricewaterhouseCoopers, Royal Dutch/Shell, Siemens, 3M, Toyota Motor, World
Bank, Xerox.
Cele i efekty SI SYRIUSZ
System
Informacyjny
Syriusz jest
odpowiedzią na
potrzeby
modernizowania i informatyzowania codziennych poczynań administracji
publicznej. Polem działania systemu jest, niezmiernie ważny ze względów
społecznych obszar praca i zabezpieczenie społeczne. Ważkość problemu
bezrobocia w obecnym czasie jest bezdyskusyjna. Sytuacja taka potęguje potrzebę
powstania integralnego systemu, zawiadującego działaniami służb publicznych w
tych obszarach. Nie bez znaczenia jest też fakt akcesji Polski do UE, która wymaga
na nas przystąpienie do systemu EURES i pełną w nim partycypację. System
Syriusz gwarantuje także kompleksowe rozwiązanie tej kwestii.
Podstawowymi celami strategicznymi nowego systemu są:
• zintegrowany przepływ informacji między służbami publicznymi,
pozwalający na przedstawienie pełniejszej oferty pomocy i usług,
• usprawnienie poszukiwania pracy i informowania o wolnych miejscach
pracy,
• zwiększenie trafności doboru instrumentów zapobiegających bezrobociu i
ubóstwu,
• łatwość komunikacji między jednostkami administracji współpracującymi ze
sobą i klientami,
• poprawa jakości usług świadczonych przez służby społeczne w drodze
szkolenia ich i dokształcania,
• nowe rozwiązania wykorzystujące technologie teleinformatyczne,6
• przygotowanie Publicznych Służb Zatrudnienia do implementacji
Europejskiej Strategii Zatrudnienia i uczestnictwa w systemie EURES.
Poza realizacją powyższych celów, nowy system informatyczny pozwoli uzyskać
dodatkowo, niezmiernie ważne efekty. Będą nimi:
• posiadanie informacji zarządczej wysokiej jakości,
• efektywne wydatkowanie środków finansowych,
• standaryzacja stosowania prawa,
• jednolitość standardów organizacyjnych,
5 M. Kowalkiewicz; Szersze spojrzenie na z a rząd zan ie w iedzą: Strategia, Zalety,
Wydajność, www.kie.ae.poznan.pl/~marek/edu/zw/files/p94-may.pdf.
K. Dąbrowska, M. Jankowiak, Z. Olejniczak, Program Syriusz —zarys metodyki budowy
systemu informatycznego,{w.) Informatyka w polityce społecznej, (red. M. Muraszkiewicz,
J. S. Nowak, T. Szapiro), PTI, Warszawa 2003.
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•

niższe koszty utrzymania systemu informatycznego,
nowe możliwości rozwoju,
poprawa jakości obsługi klientów usług społecznych.7

Architektura SI SYRIUSZ
Powyższe cele m ają zostać zrealizowane dzięki systemowi opartemu na
produktach pośrednich:
• aplikacja zapewniająca wymianę danych,
• portal Publicznych Służb Zatrudnienia,
• hurtownia danych (baza danych Krajowego Systemu M onitorowania Rynku
Pracy - KSMRP).
Stworzone oprogramowanie pozwoli na wymianę informacji na temat
rynku pracy. Informacje te będą gromadzone w centralnej bazie danych ofert pracy
i osób poszukujących pracy KSMRP. Dane te, będą pochodzić z lokalnych węzłów
systemu, m. in. z urzędów pracy. Dzięki nim możliwy będzie proces kojarzenia
ofert pracy z kandydatami poszukującymi wolnych wakatów. Najważniejszym
elementem procesu rekrutacji jest właśnie efektywne łączenie ofert i kandydatów.
Technologia użyta w tym procesie umożliwia merytoryczne dopasowanie ofert
i kandydatów, a nie składniowe dopasowywanie opisów ofert. Ogólnoświatowe
standardy wykorzystane przy opisie zawodów i specjalności pozwolą na kojarzenie
ofert zagranicznych i opisów stanowisk obywateli polskich poszukujących pracy.
Każda oferta pracy będzie posiadała odpowiadającą jej sekcję CV aplikanta,
a dopasowywanie będzie polegało na porównywaniu tychże sekcji. Dodatkowo
każda z sekcji będzie miała przypisaną wagę, co umożliwi jeszcze efektywniejsze
kojarzenie. Dla konkretnej oferty będzie można otrzymać listę najlepiej pasujących
profili kandydatów, a dla profilu listę ofert pracy. Listy będą uszeregowane według
wyliczonego współczynnika podobieństwa. W taki sposób zebrane informacje
stanowią podstawę dla portalu PSZ, funkcjonującego w węźle centralnym.
Baza danych Krajowego Systemu M onitorowania Rynku Pracy (KSMRP)
System KSMRP jest narzędziem umożliwiającym realizację zadań z
obszaru rynek pracy. Do zadań tych należy:
• badanie i analiza rynku pracy,
• monitoring instytucji rynku pracy,
• ocena jakości i efektywności usług rynku pracy
• ocena instrumentów wspomagających usługi rynku pracy.
Jednostki organizacyjne publicznych służb zatrudnienia są źródłem danych
do monitorowania tego rynku. Dane te określają zdarzenia zachodzące w obszarze
obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy. N ależą do nich: świadczenia dla
7

■

J.W.
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bezrobotnych, rejestr osób bezrobotnych oraz usługi rynku pracy świadczone
i zlecane przez publiczne służby zatrudnienia. Centralna Baza Danych (ofert
i aplikacji) jest dodatkowym źródłem informacji na temat firm szukających
konkretnych pracowników i osób szukających pracy, posiadających pewne
umiejętności i kwalifikacje. Ponadto, w bazie tej podany jest region i gałąź
przemysłu dla danej oferty i aplikacji. Centralna baza ofert zatrudnienia i osób
poszukujących pracy będzie składać się z warstwy dostępu do danych,
i repozytoriów. System będzie przechowywał oferty pracy, CV poszukujących
pracy, słowniki i taksonomie wykorzystywane w procesie dopasowywania.
Informacje gromadzone w bazie będą pochodzić z systemów zewnętrznych
poprzez wymianę danych przez Podsystem Wymiany Danych (PWD) oraz
z Portalu. Źródłami zewnętrznymi, poza portalem, będzie system EURES i
informacje z Powiatowych Urzędów Pracy oraz Wojewódzkich Urzędów Pracy.
Dane będą okresowo pobierane z systemów tych instytucji i w jednolitej formie
przesyłane przez PWD do bazy danych KSMRP. Informacje z pozostałych
instytucji rynku pracy będą wprowadzane bezpośrednio do bazy KSMRP po
wcześniejszym zweryfikowaniu przez podsystem dostępu do danych.
Kolekcja danych KSMRP przeznaczona będzie dla ekspertów z
ministerstwa, zainteresowanych instytucji, sieci europejskich służb zatrudnienia,
instytucji publicznych służb zatrudnienia i pozostałych zainteresowanych. Każda
grupa odbiorców będzie miała przyznany odpowiedni zakres danych.
Elektroniczna baza danych KSMRP będzie systematycznie aktualizowana
informacjami z jednostek PSZ w taki sposób, aby zainteresowani pracownicy
mogli mieć możliwość formułowania zapytań i analizę tych danych. Wymiana
danych między lokalnymi źródłami a KSMRP będzie przeprowadzana w trybie O n 
line lub off-line. Dzięki systemowi, wymiana informacji o ofertach pracy i osobach
poszukujących zatrudnienia, będzie także możliwa w wymiarze europejskim.
Stworzone zostaną procedury transmisji informacji z punktu widzenia połączenia
systemu Europejskich Służb Zatrudnienia.8
Portal internetowy
Kolejnym produktem programu SYRIUSZ będzie portal internetowy.
Funkcja jego nie będzie sprowadzać się tylko do roli informacyjnej, ale także
będzie spełniać ważną rolę wymiany danych z systemem KSMRP. W portalu będą
publikowane statystyki rynku pracy, materiały szkoleniowe i porady doradców
zawodowych. Dostęp do nich będzie miał każdy zainteresowany. Możliwe również
będzie wyszukiwanie ofert pacy i pracowników. Tu będzie można wypełnić
standardowe formularze dla szukających pracowników i CV dla poszukujących
pracy. Portal będzie korzystał z własnej bazy danych, współpracującej z bazą
KSMRP. W ten sposób będzie miała miejsce wymiana danych z systemami

8 Raport otwarcia. Stworzenie bazy danych KSMRP i portalu internetowego PSZ,
Dokument dostępny w Dl MGiP, Warszawa 2004.
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zewnętrznymi. Dane ofert pracy pobierane będą z zewnętrznej bazy danych przy
użyciu mechanizmów integracji. Dostęp do systemu będzie zróżnicowany w
zależności od przyznanych uprawnień. Każdy odwiedzający portal będzie miał
możliwość korzystania z materiałów publicznych, a porejestracji
izalogowaniu
również do danych oferowanych jego profilowi. Przewidziane są następujące
profile:
• dostęp publiczny,
• profil poszukującego pracy,
• profil pracodawcy,
• profil instytucji publikującej oferty pracy,
• profil doradcy zawodowego.
Kolejną funkcją portalu ma być zwiększenie otwartości administracji na
klienta. Ideałem jest zniesienie antagonizmów na linii klient - urząd. Klient ma
mieć dostęp do informacji (wiedzy) w szybki, bezstresowy sposób. Za pomocą
portalu ma on mieć możliwość załatwiania wielu spraw, które dotychczas musiał
załatwiać osobiście w urzędzie lub urzędach. Zadania te są skorelowane z przyjętą
w związku
z członkostwem
Polski w UE „Strategią Informatyzacji
Rzeczypospolitej Polskiej ePolska9” Zgodnie z nią, do codziennego użytku wejdzie
podpis elektroniczny, pozwalający na wymianę dokumentów on - linę, ich korektę
i wszelkie zarządzanie, które dotychczas wymagało bezpośredniej obecności.
Pozytywnych skutków Strategii będzie wiele. Począwszy od całodobowego
dostępu do urzędu, przyspieszenia procesu podejmowania decyzji po jednakowe
kryteria
decyzyjne
obejmujące
wszystkich
i
ograniczenie
korupcji.
Transparentność postępowania urzędów może mieć wpływ na zwiększenie
zaufania do administracji publicznej i poprawę spójności społecznej.
Dotychczasowe wydatki pieniędzy publicznych na przesyłki, materiały
i archiwizację zostaną w dużej mierze ograniczone. Współpraca z administracją
może w końcu stać się przyjazna, ułatwiając znacznie załatwianie spraw przez
obywateli.
Wizja
W prowadzanie systemu zarządzania wiedzą w instytucjach publicznych to
bardzo odważne posunięcie. Odważne, dlatego że niewiele firm prywatnych na
polskim rynku implementowało do tej pory system zarządzania wiedzą, lub jem u
podobny. To przecież prywatne inwestycje są na ogół energicznymi promotorami
nowatorskich rozwiązań, gdyż to one są ograniczone progiem rentowności. Taka
sytuacja nie dotyczy administracji publicznej, dlatego wymaga znacznie więcej
samodyscypliny wśród kadry menadżerskiej. Według Karl M. Wiig z Knowledge
Research Institute, wprowadzanie zarządzania wiedzą w średniej wielkości
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Ministerstwo
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i Informatyzacji, m aj,.2003.

139

przedsiębiorstwie zajmuje kilka lat. Jest to bez wątpienia duże wyzwanie dla
każdej organizacji, chcącej taki system posiadać, a w szczególności dla wielkiej
instytucji publicznej. Naczelnym celem jest stworzenie efektywnego zarządzania
wiedzą, na który składa się świadoma i inteligentna kadra oraz sam system.
Partycypacja pracowników jest niezmiernie ważna, gdyż bez ich udziału nie
sposób utrzymać dobrze funkcjonujący system, który potrzebuje ciągłego
aktualizowania. Jest to dynamiczny twór, który ulega ciągłym zmianom. Poza
uczestnictwem kadry niezbędne jest zorganizowanie komórki monitorującej,
dbającej o efektywność procesu. W Ministerstwie zarządzanie wiedzą ma ułatwić
dostęp do pokładów wiedzy w nim się znajdujących. Za pomocą stworzonego
języka zapytań - metajęzyka, klient mógłby zadawać pytanie na interesujący go
temat. Dzięki metajęzykowi, system sprawnie przeszukiwałby swoje zasoby
informacji, wskazując udzieloną ju ż wcześniej odpowiedź lub eksperta
odpowiedzialnego i najlepiej orientującego się w temacie.
Model SI SYRIUSZ jako system zarządzania wiedzą
SI SYRIUSZ ma za zadanie usprawnić i unowocześnić działania w
obszarach rynek pracy i zabezpieczenie społeczne. Obydwie strony procesu z
punktu widzenia potrzeby otrzymania wiedzy, czyli klient i urzędnik, są
beneficjentami nowoczesnego systemu. Dlatego należy rozróżnić przepływy
wiedzy wewnątrz organizacji, związane z codziennymi działaniami urzędów i
dzielenie się na zewnątrz, z klientem. Takie dwa podsystemy przepływu wiedzy
tworzą kompleksowe zarządzanie wiedzą. Dzięki efektywnemu przepływowi
wiedzy wewnątrz organizacji możliwa jest jej prezentacja na zewnątrz. W innym
razie wiedza stanie się zdezaktualizowaną informacją o wartości tylko historycznej.
Dlatego tak ważne jest określenie celów, które chcemy osiągnąć. Cele te muszą
być częścią dokładnie zaprojektowanej i świadomej strategii zarządzania wiedzą.
Strategii, która jest znana nie tylko głównym menadżerom i kadrze dyrektorskiej,
ale każdemu zaangażowanemu w projekt pracownikowi. W ten sposób tworzona
jest i rozwijana kultura organizacyjna, która procentować będzie większą
partycypacją pracowników w systemie. Analizując wyżej wymienione cele
strategiczne SI SYRIUSZ, większość z nich dotyka problemu polepszenia
komunikacji, zwiększenia trafności doboru instrumentów zapobiegających
bezrobociu, usprawnieniu poszukiwania pracy i ciągłemu poprawianiu
oferowanych usług, poprzez dokształcanie i szkolenie kadry. Trafność
i kompleksowość celów strategicznych systemu odpowiada celom, których
wymaga wprowadzenie zarządzania wiedzą. Cele te odwołują się również do
nowych technologii teleinformatycznych, które m ają niebagatelne znaczenie
w systemach przepływu wiedzy. Jednak to nie technologie tw orzą skutecznie
funkcjonujące systemy zarządzania wiedzą. Technologia może tu być ważnym
pomocnikiem, który staje się niezbędny, gdy funkcjonuje płaszczyzna
komunikacyjna, proceduralna i kulturowa organizacji.
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Gdy ustalone są cele, należy przeanalizować rodzaj wiedzy, jaki jest nam
potrzebny do ich realizacji. Sprawdzić czy takowy posiadamy, gdzie on się znajduje,
lub skąd go możemy pozyskać (dane własne i zewnętrzne). Taka analiza pozwoli na
zorientowanie się czy mamy łatwy i ustrukturalizowany dostęp do informacji, czy
dopiero musimy go stworzyć, albo czy przypadkiem nie musimy skorzystać z
zewnętrznych źródeł. Przejrzyslość posiadanych zasobów pozwala na skuteczne ich
wykorzystanie, bez niepotrzebnego, ponownego poszukiwania, czy dublowania
wiedzy. Systematyczne aktualizowanie i przechowywanie używanej informacji i
wiedzy w odpowiedniej formie pozwala na skrócenie czasu dostępu do niej.
Odkrywanie wiedzy to bardzo ważny i skomplikowany proces.
Skomplikowany, dlatego że występuje nieograniczona, lub bardzo duża liczba
potencjalnych źródeł wiedzy, a przetworzenie danych i eksploracja z nich wiedzy
wymaga nie lada umiejętności analityka uzbrojonego w odpowiednie narzędzia.
Jednym z takich źródeł są bazy danych i hurtownie danych. SI SYRIUSZ
przewiduje w swojej architekturze stworzenie rozległych baz danych i hurtowni
danych. Z tego powodu będzie to potencjalne źródło wiedzy tego systemu, a
wykorzystanie go w celach zarządczych odpowiada strategii kodyfikacji w
zarządzaniu wiedzą. Strategia ta potrzebuje do funkcjonowania sprawny system
informatyczny. Koncepcyjnie opiera się ona na ustrukturalizowanej wiedzy, bazach
danych, repozytoriach wiedzy i stosunku: ludzie - dokumenty. Aby pozyskać
wiedzę z bazy danych należy poddać j ą procesowi eksploracji i przetwarzania.
Surowe dane są na początku wstępnie przetwarzane. Zostaje dokonany wybór
reprezentatywnej próby, która po analizie ma przynieść wyniki uogólnione dla
większej populacji. Po wstępnym przetworzeniu mamy do czynienia z eksploracją
danych. Polega ona na przeprowadzeniu wspomnianej analizy i prezentacji danych.
W ostatnim etapie procesu dochodzi do przetworzenia końcowego. Otrzymane
wartości są oceniane i interpretowane. Stanowią one wartościowy kapitał, jeśli
rezultaty można przełożyć na praktykę. Dopiero wówczas mamy do czynienia z
wiedzą i możemy rozpocząć nią zarządzać. Najważniejsze na tym etapie będzie
wybranie odpowiednich informacji do weryfikacji i ich ocena. Odkrywanie wiedzy
może również być oparte o inne źródła aniżeli własne bazy danych, czy podobne
zasoby informacji. Służą ku temu m.in. szkolenia prowadzone dla pracowników
organizacji.
SI SYRIUSZ będzie umożliwiał przeprowadzanie szkoleń. E - łearning
jest jednym z podprojektów systemu. Docelową grupą są nie tylko urzędnicy,
którzy będą szkoleni za pomocą systemu, ale również zewnętrzni beneficjenci
Syriusza, korzystający z symulacyjnych szkoleń, czy prowadzonych studiów
przypadku. Dzięki e - łearning możliwy jest monitoring posiadanej wiedzy
pracowników, i jej ocena, dopasowywanie szkoleń do potrzeb i rozwijanie
zasobów kadry urzędniczej. Jednolite szkolenia przyczynią się do standaryzacji
usług i zmniejszenia dysproporcji między regionami. Pośrednio wpłynie to również
pozytywnie na rozwój kultury organizacji. N iezbędną wiedzę dla analityków
problemu stanowi poziom zadowolenia użytkowników Syriusza. M ożliwość jego
ustalenia poprzez anonimowe ankiety, lub czaty, powinna zostać wykorzystana do
ciągłego ulepszania. Temu ma również służyć monitoring rozwiązań, który
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umożliwiałby analizę największych problemów w pracy z systemem. Wszelkiego
rodzaju anonimowe ankiety, czaty i testy pozwalają na zdobycie wiedzy, która
odpowiednio wykorzystana utrzymuje aktualność realcji z klientem. Rozwiązania
mogą być wprowadzane na bieżąco, na stałym i wysokim poziomie. Opisując ten
etap nie można pominąć ustalenia kluczowych kompetencji w procesie.
Odpowiedzialność za każdą cząstkę projektu powinna być jasno określona.
Drugą znaną strategią zarządzania wiedzą jest strategia personalizacji.
Może ona być ciekawym dopełnieniem dla powyższej kodyfikacji. Z założenia
występują tu stosunki ludzie - ludzie. Przykładem są tu wideokonferencje i
katalogi ekspertów. Szczególnie te drugie zasługują na głębszą analizę. Opierają
się one na schemacie: pytanie + odpowiedź = wiedza. Zdobyta wiedza jest
archiwizowana i katalogowana. Odpowiedzi pochodzą tu, albo z bazy wiedzy, albo
od eksperta. Każda nowa odpowiedź eksperta jest wprowadzana do bazy wiedzy,
co zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania następnej
odpowiedzi z
powiększającej się bazy. Niezbędne jest tu wyznaczenie ekspertów w danych
dziedzinach, którzy byliby odpowiedzialni za odpowiedzi na pytania. Eksperci są
oceniani na podstawie raportów wskazujących liczbę i jakość danych odpowiedzi,
więc efektywność pracy jest bieżąco kontrolowana. Taki przepływ wiedzy wymaga
budowy systemu wyszukiwania i analizy zadanego pytania oraz katalogu
ekspertów. Centralna Baza Danych będzie korzystała z podobnego rozwiązania,
posiadając taksonomie i słowniki, przeszukując i analizując CV aplikanta z ofertą
pracy. Należałoby zbadać wartość tego rozwiązania dla systemu SYRIUSZ.
Kolejny punkt zarządzania wiedzą to rozwijanie wiedzy. Wiąże się on
bardziej z aktywnością i pomysłowością kadry menadżerskiej aniżeli budową
systemu. Rozwijanie wiedzy ma służyć wzrostowi innowacyjności i projektowaniu
nowych produktów. Obszar ten głównie dotyczy działów R&D, które są
odpowiedzialne za rozwój. Efektem jest usprawnienie istniejących procesów i
wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. Postępowanie ma na celu rozwój
organizacji.
Następnie przechodzimy do procesu dzielenia się wiedzą zarówno na
zewnątrz organizacji jak i wewnątrz. Proces ten jest kluczowy, jeśli mówimy
o rozprowadzeniu wiedzy w zainteresowane kręgi. Na samym początku należy
określić, kto powinien wiedzieć i jaki zakres wiedzy jest mu niezbędny. Musi to
być bezwzględnie określone np. poprzez stworzenie profili dostępu do wiedzy.
Takie rozwiązanie przewidziane jest w portalu internetowym Syriusza. Logujący,
ma przyznane prawa i ma wgląd tylko do niektórych informacji. Ważne jest
również określenie formy przekazania wiedzy, a możliwości jest wiele.
W Sł SYRIUSZ wiedza wypływająca na zewnątrz będzie korzystać z
portalu internetowego. Odbiorca otrzyma pomoc w wypełnianiu interesujących go
dokumentów, konstruowaniu CV etc. W razie niejasności dostępne będzie forum
dyskusyjne i chaty. Ewentualne wprowadzenie w tym miejscu ekspertów
doprowadziłoby do dostarczania fachowej i konkretnej wiedzy (katalogi
ekspertów). Odpowiedź wraz z pytaniem skatalogowana i zapisywana w bazie
danych byłaby źródłem wiedzy dla kolejnych klientów. Dlatego należałoby
przeanalizować możliwość użycia tego narzędzia. Są to także bardzo unikalne
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i wartościowe źródła wiedzy zwrotnej dla urzędów. Monitorowanie ich
i zarządzanie zmianami pozwala, dzięki nim, na poprawę jakości i odpowiedniości
usług.
Wewnętrzne dzielenie się wiedzą opierać się będzie na wspomnianych ju ż
szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych pracowników, chatach i forum
dyskusyjnym. Aby było to ważne źródło należy sprokurować w nim czynną
partycypację pracowników. Ewentualny katalog ekspertów byłby dodatkowym
miejscem zdobywania wiedzy. Zagwarantowanie anonimowości w zdobywaniu
tutaj wiedzy zachęcałoby pracowników niezaznajomionych z tematem do
czynnego uczestnictwa.
SI SYRIUSZ ma możliwości stworzenia systemu zarządzania wiedzą.
Zależy to jednak od wykorzystania do tego celu tworzonego systemu
informatycznego i przede wszystkim, od woli stworzenia kompleksowego systemu
zarządzania wiedzą. Bez niej niemożliwym jest zarządzanie na dłuższą metę.
System zarządzania wiedzą jest bardzo wrażliwy na brak systematyczności i
niemożliwym jest jego funkcjonowanie bez nadzoru. Przy tworzeniu takowego
należy uwzględnić specyfikę organizacji, ja k ą jest administracja publiczna,
przestrzenne zróżnicowanie, etc.
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M E T O D Y A N A L IZ Y I Z A R Z Ą D Z A N IA R Y Z Y K IE M
W P R O JE K T A C H IN F O R M A T Y C Z N Y C H
P aw eł K O Z U B
Wprowadzenie
Analiza ryzyka projektu to swego rodzaju wykreślanie mapy zagrożeń
i szacowanie szkód, jakie mogą one wyrządzić. Zarządzanie ryzykiem natomiast,
jest wykorzystaniem tej mapy w podejmowaniu decyzji, jak tych zagrożeń uniknąć.
Obawy związane z ryzykiem projektów doprowadziły do skoordynowanych prób
definiowania ryzyka oraz stworzenia metod jego analizy i zarządzania. We
wszystkich metodykach zarządzania ryzykiem, wyraźnie akcentowanym celem jest
identyfikacja poszczególnych elementów ryzyka mogących prowadzić do
znaczących opóźnień projektu, lub znacznego zwiększenia kosztów ponad
założony budżet, oraz wypracowanie metod zapobiegania, lub minimalizowania,
efektów niepożądanych zdarzeń. Celem metodyk zarządzania ryzykiem nie jest
tworzenie dodatkowej pracy i elementów kontroli projektu, a wytworzenie
racjonalnych procedur i umożliwienie ciągłej, planowej analizy ryzyka na każdym
etapie projektu. Należy również pamiętać, że zarządzanie ryzykiem musi być
opłacalne, czyli, że koszty poniesione na proces analizy i zapobieżeniu wystąpienia
niepożądanych, i groźnych dla projektu zdarzeń m uszą być znacząco niższe niż
ewentualne straty wynikłe z ich wystąpienia.
Jednym z głównych problemów w zarządzaniu ryzykiem jest częste
postrzeganie go, jako dodatkowego źródła kosztów dla projektu. W czasach recesji,
lub w przypadku przekraczania budżetu projektu ma miejsce zwalnianie
pracowników zajmujących się zarządzaniem ryzykiem, ponieważ pozornie nie
przynoszą oni zysku. Należy uświadomić sobie jednak, że dbałość o analizę ryzyka
służy obniżaniu strat, a więc zwiększeniu zysków.
Pojęcie ryzyka
Ryzyko jest pojęciem wieloznacznym, różnie interpretowanym przez wiele
dyscyplin naukowych. W słowniku języka polskiego1 mianem ryzyka określa się
działanie, które może przynieść niepowodzenie, stratę; przedsięwzięcie, którego
wynik jest niepewny, nieznany. Przez pojęcie ryzyka rozumie się możliwość
wystąpienia odchylenia faktycznego wyniku od wyników planowanych. W sensie
ekonomicznym ryzyko jest rozumiane jako możliwość poniesienia straty, lub
osiągnięcia mniejszych niż oczekiwane korzyści. Szerzej ujmując, przez ryzyko
można rozumieć niebezpieczeństwo niezrealizowania celu założonego przy
podejmowaniu określonej decyzji. W działalności gospodarczej nie osiągnięcie

1 Słow nik ję z y k a polskiego, praca zbiorow a pod red.:E .S obol, PW N , W arszaw a 2000, s.887.
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celu może się bowiem wyrażać nie tylko wystąpieniem straty, lecz również
niższym, niż założony, wynikiem.
Ryzyko traktowane winno być jako konkretyzacja niepewności. Za
kryterium rozróżnienia ryzyka i niepewności przyjmuje się zazwyczaj możliwość
określenia rozkładu prawdopodobieństwa, że osiągnięty rezultat będzie się różnić
od wartości oczekiwanej. Z ryzykiem mamy do czynienia, kiedy możliwe jest
oszacowanie tego rozkładu, z niepewnością zaś, gdy nie jest to możliwe. Ryzyko
wiąże się z możliwością nie uzyskania zamierzonych efektów, lub poniesienia
niezamierzonych strat. Jest to sytuacja, gdy co najmniej jeden z elementów
składających się na nią nie jest znany, ale znane jest prawdopodobieństwo jego
wystąpienia. Prawdopodobieństwo to może być albo wymierne, albo tylko
odczuwalne przez decydenta. Ryzyko jest wypadkową ilości, a także jakości
posiadanych informacji o procesach gospodarczych i społeczno - politycznych oraz
stopnia zmienności i konfliktowości wewnętrznych i zewnętrznych warunków
działania.
Z arząd zan ie ryzykiem
Pod pojęciem zarządzania ryzykiem rozumie się z reguły ogół środków
wykorzystywanych w celu identyfikacji zagrożeń, ograniczenia ich wystąpienia lub
złagodzenia skutków. W związku z tym, instrumenty polityki ryzyka można
podzielić na ukierunkowane przyczynowo lub skutkowo. Przyczynowa polityka
ryzyka ma za zadanie określenie ryzyka występującego w przypadku podjęcia
alternatywnych decyzji i szans z nimi związanych przez taki dobór czynników
ryzyka, które wpływają w sposób istotny na przyczyny powstanie ryzyka.
Zadaniem skutkowej polityki ryzyka jest ograniczenie skutków ryzyka podczas
realizacji decyzji. Skuteczność podejmowanych decyzji uwarunkowana jest
w dużym stopniu świadomością występowania ryzyka, która rodzi dążenie do jego
identyfikacji, a w miarę możliwości eliminacji lub chociaż ograniczenia do
minimum. Z tego powodu, szczególnego znaczenia nabierają metody zarządzania
w warunkach ryzyka. Najczęściej realizowane są następujące etapy postępowania:
• identyfikacja ryzyka (rodzaje zagrożeń, ich przyczyny, miejsce i czas
wystąpienia, konsekwencje),
• szacowanie ryzyka (wpływ na powstanie odchyleń od zamierzeń,
konsekwencje zaistniałych odchyleń),
• planowanie ryzyka (kontrola przebiegu procesów, zabezpieczenie przed
ryzykiem, sposoby reakcji).
Identyfikacja ryzyka odbywa się w ścisłym powiązaniu z przyjętymi
celami i zadaniami. Narzędziami stosowanymi do oszacowania ryzyka są, np:
analiza wrażliwości i prawdopodobieństwa. Pozwalają one ocenić stopień
pewności osiągnięcia celu, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka wystąpienia
szkód i strat. Dzięki nim decydenci mogą uzyskać reguły decyzyjne, wskazujące w
jaki sposób, mimo posiadania niepełnych informacji, dokonać wyboru
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optymalnego wariantu
decyzyjnego
instrumentów minimalizacji ryzyka.

przy

jednoczesnym

uwzględnieniu

Wybór metody analizy ryzyka
Wybór metody analizy ryzyka uwarunkowany jest wieloma czynnikami,
a szczególnie:
1. Stosunkiem kierownictwa organizacji do ryzyka.
2. Warunkami, w których podejmowane są decyzje.
3. Zakresem ryzyka.
4. Dostępnością i zakresem informacji.
5. Długością trwania projektu.
6. Znajomością i umiejętnością stosowania metod analizy ryzyka.
7. W iedzą
i
doświadczeniem
w
szacowaniu
poziomu
ryzyka,
i prawdopodobieństwa zajścia zdarzeń mających wpływ na ryzyko.
8. Świadomością kierownictwa na temat pracochłonności
i kosztów
zastosowanych metod analizy ryzyka.
Kryteria klasyfikacji metod analizy ryzyka
Ze względu na wykorzystywaną technikę analizy ryzyka można wyróżnić
następujące metody:
1. Korygowania efektywności, która polega na dokonywaniu korekt przez
uwzględnianie narzutów procentowych wybranych parametrów i zmiennych,
wykorzystywanych
w
metodach
oceny
opłacalności
przedsięwzięć
inwestycyjnych.
2. Analizy wrażliwości polegającej na zmianach różnych wybranych parametrów
i zmiennych wykorzystywanych w metodach oceny opłacalności, i analizie ich
wpływu na opłacalność projektu oraz wyznaczaniu wartości krytycznych,
i marginesów bezpieczeństwa, określających poziom opłacalności.
3. Probabilistyczno - statystyczne - w tych technikach wykorzystywany jest do
analizy ryzyka rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna.
4. Symulacyjne, dające możliwość badania wpływu wielu zmiennych na
opłacalność projektu oraz możliwość symulacji poziomu ryzyka.
Ze względu na sposób ujmowania ryzyka w procesie podejmowania
decyzji wyróżnia się metody:
1. Bezpośrednie, w tych metodach ryzyko ujmowane jest bezpośrednio
w procesie decyzyjnym związanym z określoną metodą opłacalności. Metody
bezpośrednio uwzględniające ryzyko nie są więc oddzielnym kryterium
decyzyjnym.
2. Pośrednie, umożliwiające pozyskanie dodatkowych informacji o poziomie
ryzyka projektu. Informacje uzyskane w ten sposób pozwalają na zmniejszenie
niepewności. Metody pośrednie nie są więc jednym z elementów kryterium
decyzyjnego, opartego o daną metodę oceny opłacalności przedsięwzięcia
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inwestycyjnego. Są one oddzielnym elementem uwzględnianym w procesie
decyzyjnym.
Kolejnym kryterium podziału metod analizy ryzyka jest zakres informacji
o poziomie ryzyka, jakiej mogą dostarczyć poszczególne metody. Możemy mówić
tutaj o:
1. Miarach zmienności.
2. Miarach wrażliwości.
3. Miarach zagrożenia.
Przegląd metod analizy ryzyka
Analiza wrażliwości2
Analiza wrażliwości jest techniką analityczną, polegającą na badaniu
wpływu zmian, jakie mogą wystąpić w przyszłości, w kształtowaniu się
kluczowych zmiennych projektu wpływających na jego opłacalność. Metoda
analizy wrażliwości może zostać wykorzystana w bezwzględnej ocenie
opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.
Podstawą teoretyczną analizy wrażliwości jest założenie, że w trakcie
budowy, a później w trakcie fazy operacyjnej, wartości poszczególnych
zmiennych, które są wykorzystywane do szacowania opłacalności projektu mogą
przyjąć inne wartości niż zakładano.
Podstawowe pojęcia używane w metodzie analizy wrażliwości to:
1. Zmienna objaśniana (zmienna bazowa) - metoda oceny opłacalności
przedsięwzięcia, na której analiza będzie przeprowadzana (np. metoda NPV Net Present Value).
2. Zmienne objaśniające niezależne - zmienne występujące w algorytmie danej
metody oceny opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego, których zmiana
nie wpływa bezpośrednio na inne zmienne.
3. Zmienne objaśniające zależne - zmienne występujące w algorytmie danej
metody, których zmiana wpływa bezpośrednio na inne zmienne.
Dla poprawności prowadzenia analizy wrażliwości bardzo ważne jest, aby
założyć stopę dyskonta nie uwzględniającą premii za ryzyko w algorytmie
szacowania NPV, dla którego prowadzona jest analiza wrażliwości,. Należy więc
założyć, że ryzyko projektu jest zbliżone do stale prowadzonej działalności, lub
rentowności inwestycji bez ryzyka.
W procesie analizy wrażliwości wykorzystuje się pięć technik
analitycznych, za pomocą których analizuje się:

" por.: E.F. Brigham, L.C. Gapenski, Zarządzanie finansami, przeł. M. Dyk i in., PWE,
Warszawa 2000. J. Kosiński, Nowe techniki w projektowaniu przedsięwzięć
inwestycyjnych. Zastosowanie algorytmów genetycznych, Instytut Organizacji i
Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 2001. S. Wrzosek, Ocena efektywności
rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw, Sygma, Wrocław 2000.
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1.

Procentową zmianę wielkości zmiennej objaśnianej, wywołaną określoną,
zmianą zmiennej objaśniającej.
2. Procentową zmianę wielkości zmiennej objaśnianej, wywołanej 1% zmianą
zmiennej objaśniającej - czyli badanie elastyczności.
3. Wartość kryterium decyzyjnego dla określonej wartości zmiennej
objaśniającej.
4. Poziom graniczny zmiennej objaśniającej, przy którym projekt jest jeszcze
opłacalny.
5. Dopuszczalny procentowy poziom odchylenia zmiennych objaśniających przy
których projekt jest jeszcze opłacalny.
W najprostszej postaci analizy wrażliwości, badany jest wpływ
procentowych odchyleń poszczególnych, niezależnych zmiennych objaśniających
na zm ienną objaśnianą, czyli kryterium decyzyjne, które oparte jest o daną metodę
oceny opłacalności projektu.
Badanie poszczególnych zmiennych polega na założeniu określonych
odchyleń poszczególnych zmiennych objaśniających (wyrażonych procentowo np.
w zakresie od -1 0 % do +10%) od ich wartości prognozowanych i szacowaniu
opłacalności projektu, przy nowym poziomie danej zmiennej objaśniającej.
Najczęściej przyjmuje się założenie, że w określonym czasie zmianie
podlega tylko jedna zmienna niezależna. Pozostałe zmienne niezależne pozostają
na tym samym poziomie bazowym. Badanie zmian procentowych poszczególnych
zmiennych objaśniających może dać odpowiedź, dla których z nich odchylenia
będą miały największy wpływ na opłacalność projektu. Ta technika pozwala
zdefiniować obszary, na których zmianę projekt jest najbardziej wrażliwy.
Identyfikacja jest tym bardziej pomocna, że pozwala wskazać obszary, które
wymagają dodatkowych analiz, służących precyzyjniejszemu określeniu
czynników ryzyka projektu.
W tym przypadku analiza wrażliwości odpowiada na pytanie: o ile zmieni
się wartość zmiennej objaśnianej, w przypadku gdy zmienna objaśniająca zmieni
się o x %?
W drugim przypadku metoda analizy wrażliwości powinna wykazywać: o
ile zmieni się poziom opłacalności projektu mierzony określoną m etodą (zmienna
objaśniana) w przypadku, gdy wartość danej zmiennej objaśniającej zmieni się
o 1%, a pozostałe zmienne objaśniające niezależne pozostaną bez zmian.
W celu uzyskania tych informacji dla poszczególnych zmiennych
objaśniających należy oszacować współczynnik wrażliwości, który rozumiany jest
w tym przypadku, jako nachylenia krzywej, która wyznacza profil NPV przy
różnych wartościach danej zmiennej niezależnej.
Należy jednak pamiętać, że wartości zmiennych objaśniających mogą być
wyrażone w innej skali, należy więc przeprowadzić niezbędne obliczenia na
wartościach względnych.
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N P V j - N P Vb

i

b

Zb
gdzie:
• ww - współczynnik wrażliwości NPV na 1% zmianę wartości zmiennej
objaśniającej Z,
• Z] - i-ta wartość zmiennej objaśniającej (Z,= 1,01 Zb lub 0,99Zb),
• NPV| - wartość NPV przy i-tej wartości zmiennej Z;,
• Zb - wartość bazowa zmiennej Z,
• NPVb- wartość NPV dla zmiennej Zb.
W liczniku ułamka prezentowana jest procentowa zmiana wartości
zmiennej objaśnianej (np. NPV), wywołana jednoprocentową zmianą niezależnej
zm iennej objaśniającej Z (dow olna zm ienna z algorytm u N P V ), w
m ianow niku zaś jed n o p ro cen to w ą zm iana w artości niezależnej zm iennej
objaśniającej.
Współczynnik wrażliwości informuje zatem, ile punktów procentowych
zmiany zmiennej objaśnianej (np. NPV) przypada na jeden punkt procentowy
zmiany, niezależnej zmiennej objaśniającej Z. Jeżeli zależność zmiennej
objaśnianej (NPV) od danej niezależnej zmiennej objaśniającej jest liniowa, dla
wszystkich wartości danej niezależnej zmiennej objaśniającej, wartość
współczynnika wrażliwości jest wartością stałą. Tak jest w przypadku większości
zmiennych objaśniających. Niezależne zmienne objaśniające, które liniowo
zmieniają przepływy pieniężne netto, w przybliżeniu również liniowo wpływają na
zmiany NPV. Natomiast niezależne zmienne objaśniające, które powodują zmianę
stopy dyskontowej (np. koszt kapitału obcego, koszt kapitału własnego, struktura
finansowania), lub oddziałują jednocześnie na kilka zmiennych zależnych w
różnych kierunkach, zazwyczaj powodują inne niż liniowe zmiany zmiennej
objaśniającej (zależność nieliniowa). W przypadku zależności liniowej
w spółczynnik
w rażliw ości,
je s t
ilorazem
różnicow ym ,
czyli
w spółczynnikiem
kierunkow ym
prostej. N ato m iast dla zależności
nieliniow ej je s t on gran icą ilorazu różnicow ego, czyli pochodną, k tó rą
szacuje się w tym punkcie, który reprezentuje najbardziej p raw d o p o d o b n ą
w artość analizow anej niezależnej zm iennej objaśniającej.
Interpretacja współczynnika wrażliwości jest następująca:
• wysoka bezwzględna wartość współczynnika wrażliwości świadczy
o dużym wpływie badanej niezależnej zmiennej objaśniającej na zmienną
objaśnianą
• dodatnia wartość współczynnika wrażliwości oznacza, że kierunek zmian,
zmiennej objaśnianej jest zgodny z kierunkiem zmian niezależnej zmiennej
objaśniającej.
150

•

wartość współczynnika wrażliwości równa zero, oznacza, że analizowana
niezależna zmienna objaśniająca w ogóle nie wpływa na zm ienną
objaśnianą (na poziom opłacalności mierzony daną metoda oceny
opłacalności a tym samym na kryterium decyzyjne oparte o tę metodę).
Należy jednak sprawdzić (w przypadku zależności nieliniowych), czy
współczynnik wrażliwości nie jest przypadkiem różny od zera dla innych
wartości analizowanej niezależnej zmiennej objaśniającej),
• ujemna wartość współczynnika wrażliwości świadczy, że kierunek zmian
zmiennej objaśnianej (np. NPV) jest przeciwny do kierunku zmian badanej
niezależnej zmiennej objaśniającej (ujemna korelacja): wzrost niezależnej
zmiennej objaśniającej powoduje spadek zmiennej objaśnianej a spadek
niezależnej zmiennej objaśniającej powoduje wzrost zmiennej objaśnianej,
W tym przypadku analiza wrażliwości odpowiada na pytanie o ile zmieni
się wartość zmiennej objaśnianej, jeżeli wartość danej zmiennej niezależnej
objaśniającej zmieni się o 1 %.
W kolejnym przypadku analiza wrażliwości polega na podstawianiu do
algorytm u danej m etody oceny opłacalności (np. N P V ) innych, n iż przyjęte
bazow o w artości niezależnej zm iennej objaśniającej, przy po zo stały ch
niezależnych zm ien n y ch objaśniających niezm ienionych. W takiej postaci
analiza w rażliw o ści odpow iada na pytanie, czy dla takiej w artości
niezależnej zm iennej objaśniającej p rzed sięw zięcie inw estycyjne zg o d n ie z
kryterium d ecyzyjnym zbudow anym w oparciu o o k reślo n ą m etodę oceny
opłacalności je s t je sz c z e opłacalne?
W analizie wrażliwości szacowane są również określone wartości
niezależnych zmiennych objaśniających, dla których zgodnie z kryterium
decyzyjnym zbudowanym w oparciu o określoną metodę oceny opłacalności,
przedsięwzięcie inwestycyjne jest jeszcze opłacalne (w przypadku NPV jest równe
zero). Wartości takie nazywane są wartościami granicznymi i odpowiadają na
pytanie: dla jakiej wartości niezależnej zmiennej objaśniającej przedsięwzięcie
inwestycyjne jest jeszcze opłacalne?
Przeprowadzając analizę wrażliwości można też uzyskać odpowiedź na
jeszcze inaczej sformułowane pytanie, a mianowicie: jakie są dopuszczalne
odchylenia poszczególnych niezależnych zmiennych objaśniających, przy których
przedsięwzięcie inwestycyjne jest jeszcze opłacalne? W przypadku stosowania,
jako kryterium decyzyjnego, kryterium zbudowanego w oparciu o metodę NPV,
szukana jest taka wartość niezależnych zmiennych objaśniających, dla których
NPV = 0. Analiza wrażliwości jest w tym przypadku uzupełniana o informację,
o poziomie marginesów bezpieczeństwa stanowiących granicę opłacalności
przedsięwzięcia inwestycyjnego, dla każdej niezależnej zmiennej objaśniającej.
Marginesy bezpieczeństwa mogą być wyrażone zarówno jako wartości
bezwzględne, jak i względne. W pierwszym przypadku jest to różnica między
wartością graniczną a wartością bazową analizowanej niezależnej zmiennej
objaśniającej, albo między wartością bazową a graniczną. W drugim zaś jest to
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iloraz różnicy wartości granicznej i wartości bazowej do wartości bazowej badanej
niezależnej zmiennej objaśniającej.
Przeprowadzając analizę wrażliwości, należy pamiętać, że:
• dobór niezależnych zmiennych objaśniających zależy od przyjętej
w analizie metody oceny opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego zmiennymi mogą być, więc poszczególne elementy algorytmu
matematycznego danej metody oceny opłacalności przedsięwzięcia
inwestycyjnego,
• zróżnicowanie poziomu niezależnych zmiennych objaśniających nie może
być dowolne, lecz logicznie uzasadnione.
Przy wykorzystaniu analizy wrażliwości w procesie podejmowania
bezwzględnej decyzji inwestycyjnej, decydent otrzymuje informację o poziomie
ryzyka w formie: wrażliwości bezwzględnego kryterium decyzyjnego, opartego na
określonej metodzie oceny opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego, na
zmianę elementów uwzględnianych w tej metodzie (niezależnych zmiennych
objaśniających), wartości granicznych oraz marginesów bezpieczeństwa.
Wady i zalety metody analizy wrażliwości3:
Zalety:
• Służy do identyfikacji ryzyka wskazując obszary, które powinny być
przedmiotem głębszej analizy.
• Jest użyteczna głównie w ocenie przedsięwzięć rozwojowych, których
ryzyko nie było wcześniej analizowane, a więc kiedy nie ma doświadczeń
dotyczących
realizacji
podobnych
przedsięwzięć
inwestycyjnych
w przeszłości.
• Jej wyniki, tj. znajomość wpływu poszczególnych niezależnych zmiennych
objaśniających na zmienną objaśnianą, można wykorzystać w innych
metodach analizy ryzyka
• Można przedstawić wszystkie krzywe wrażliwości na jednym wykresie, co
może ułatwić bezpośrednie porównania ryzyka determinowanego przez różne
niezależne zmienne objaśniające.
• Krzywe wrażliwości przedstawiają użyteczną informację o punktach
granicznych, w których następuje zmiana kryterium decyzyjnego, oraz
umożliwiająca obliczenie marginesów bezpieczeństwa.
Wady:
• Przyjmowanie uproszczonego, często nie odpowiadającego rzeczywistości,
założenia o tym, iż badając określoną niezależną zm ienną objaśniającą,
pozostałe niezależne zmienne objaśniające pozostawiane są na nie
zmienionym poziomie.
• Ryzyko przedsięwzięcia zależy zarówno od: wrażliwości kryterium
decyzyjnego na zmiany niezależnych zmiennych objaśniających, jak
i zakresu prawdopodobnych wartości tych zmiennych odzwierciedlanych

•' Rogowski W, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, OE, Kraków 2004,
s. 200.
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w ich rozkładach prawdopodobieństwa. Ponieważ w analizie wrażliwości
uwzględnia się tylko pierwszy czynnik, jest ona przez to niekompletna.
Analiza scenariuszy
Główną cechą tej metody jest analizowanie ryzyka poprzez określenie
scenariuszy, które zakładają przyjmowanie przez niezależne zmienne objaśniające
występujące w danej metodzie oceny opłacalności przedsięwzięcia, określonych
wartości w przyszłości. W metodzie analizy scenariuszy wykorzystuje się również
informacje uzyskane na podstawie analizy wrażliwości, na podstawie których
sporządza się przewidywane warianty kształtowania się niezależnych zmiennych
objaśniających, czyli scenariusze.
Najczęściej spotykaną metodą jest konstruowanie trzech scenariuszy:
1. Optymistyczny - w którym zakłada się najbardziej optymistyczny przebieg
projektu.
2. Bazowy - oparty na wartościach przyjętych dla danego projektu, uznanych
jako najbardziej prawdopodobne.
3. Pesymistyczny - sporządzany dla najgorszego z możliwych przewidywanych
przebiegów projektu.
Na tej podstawie często analizę scenariuszy nazywa się analizą BOP - od
skrótu angielskich słów: Best, Optimistic i Pesimistic.
W literaturze przedmiotu można spotkać również kilka modyfikacji
podstawowej metody analizy scenariuszy i tak:
B.Nogalski i M.Piwecki4 proponują budowę czterech scenariuszy:
1. Optymistycznego.
2. Pesymistycznego.
3. Najbardziej prawdopodobnego.
4. Najgorszego z możliwych.
Natomiast St.A.Ross. R.W.Westerfield i B.D.Jordan5 zauważają, ze istnieje
nieskończona liczba różnych scenariuszy, które można rozpatrywać. Jako
minimum proponują określenie co najmniej pięciu scenariuszy:
1. Sytuację bazową.
2. Dwie sytuacje skrajne - warianty optymistyczny i pesymistyczny.
3. Dwie sytuacje pośrednie pomiędzy scenariuszem bazowym, a sytuacjami
skrajnymi.
K.Marcinek6 natomiast uważa za wystarczające zbudowanie tylko dwóch
scenariuszy:

1B.Nogalski i M .Piwecki, Projektowanie przedsięwzięć kapitałowych - inwestycje
rzeczowe, Oficyna W ydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1999,
s. 103.
St.A.Ross, R.W .W esterfield i B.D.Jordan, Finanse przedsiębiorstw, przeł. K. Tarnawska i
In., Dom W ydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 357.
K.Marcinek, Ryzyko projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo Uczelniane Akademii
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000, s. 116.
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1.

Scenariusz bazowy (kluczowe zdarzenia, które będą miały przebieg zgodny
z założeniami).
2. Scenariusz pesymistyczny (kluczowe zdarzenia, które będę miały przebieg
gorszy od oczekiwanego).
Analiza scenariuszy jest najczęściej wstępem do metod probabilistycznych. Jeżeli
pozna się prawdopodobieństwa realizacji poszczególnych scenariuszy, możliwe
będzie obliczenie statystycznych miar ryzyka.
Tablica 1.Wady i zalety analizy scenariuszy
Z alety
1.

Metoda ta dostarcza więcej informacji o
poziomie ryzyka niż analiza tylko wariantu
bazowego.

W ady
1.

2.
Analiza scenariuszy pozwala na eliminację
jednej z wad analizy wrażliwości, z racji
umożliwienia analizy jednocześnie więcej
niż jednej niezależnej zmiennej
objaśniającej.
Źródło: Rogowski W., Rachunek efektyw ności...,op.

2.

Rozważanie tylko z nieskończonej
ilości wariantów przebiegu projektu.
Zazwyczaj następuje
przeszacowanie wielkości graniczne
dla najlepszego i najgorszego
możliwego przebiegu projektu.

cit. str. 207.

Metody probabilistyczno - statystyczne
U podstaw tych metod leży założenie, że ryzyko można zmierzyć poprzez
pomiar rozproszenia możliwych wyników wokół określonej wartości. Owo
rozproszenie określane jest względem pewnej wielkości centralnej, którą w teorii
ryzyka jest wartość oczekiwana. Im większe będzie rozproszenie większe tym
ryzyko nie osiągnięcia założonej wartości będzie wyższe.
Powszechnie przyjmuje się jako statystyczną miarę przedsięwzięć:
1. Odchylenie standardowe (a), które wyrażają:
a) wielkość rozproszenia wokół wartości oczekiwanej E(X),
b) ryzyko w wartościach bezwzględnych.
2. Współczynnik zmienności CV - ryzyko w wartościach względnych.
Zależnie od tego jak ą przyjmuje się definicję ryzyka związaną z
ujmowaniem ryzyka, jako odchylenia bądź tylko, jako negatywnego odchylenia,
można rozpatrywać dwie podstawowe grupy w ramach metod probabilistyczno statystycznych:
1. Metody w ujęciu largo, które uwzględniają wszystkie wartości odchyleń,
zarówno pozytywne, jak i negatywne od wartości oczekiwanej zmiennej
objaśnianej (np. NPV).
2. Metody w ujęciu stricte, które uwzględniają tylko odchylenia negatywne, tutaj
można mówić o szacowaniu „semiryzyka”.
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Tablica 2. K lasyfikacja m etod probabilistyczno - statystycznych

C h a ra k te r m iary
Bezwzględne

L argo
Wariancja (o 2)
Odchylenie standardowe (o)

S tricte
Semiwariancja (Ser)
Semiodchylenie standardowe
(So)
Względne
W spółczynnik
zmienności Semiwspółczynnik
CV
zmienności SCV
Źródło: Rogowski W., Rachunek efektyw ności..., op. cit., str. 209.

W przypadku korzystania z metod probabilistyczno - statystycznych
należy ustalić kilka podstawowych założeń:
1. Horyzont czasowy analizy.
2. Metodę opłacalności przedsięwzięcia, stanowiącą podstawę analizy ryzyka.
3. Sposób szacowania prawdopodobieństwa dla danych losowych zmiennych
objaśniających.
4. W zajemną zależność przepływów pieniężnych netto w czasie. Określenie
również czy przepływy pieniężne są zależne czy też niezależne w czasie.
5. prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych poziomów przepływów
pieniężnych netto.
Prawdopodobieństwa zajścia określonych zdarzeń mogą być wyznaczone
na trzy sposoby:
1. Jako prawdopodobieństwo a priori ustalone na podstawie matematycznych
prawidłowości, dotyczących zależności pomiędzy różnymi poziomami
zmiennych.
2. Jako prawdopodobieństwo a posteriori ustalane na podstawie doświadczeń
z przeszłości,
dotyczących
realizacji
przedsięwzięć
inwestycyjnych
w podobnych warunkach.
3. Jako prawdopodobieństwo subiektywne wyznaczane przez osobę podejmującą
decyzje na podstawie doświadczeń, intuicji i subiektywnej oceny sytuacji.
Tablica3. W ady i zalety metod probabilistyczno Z a le ty
1. Pomiar ryzyka prowadzony jest miarami 1.
obiektywnymi (odchylenie
standardowe, współczynnik
2.
zmienności).
3.

statystycznych

W ady
Stosunkowo skomplikowane procedury
szacowania ryzyka.
Konieczność przyjmowania dużej ilości
założeń.
Trudności w oszacowaniu
prawdopodobieństwa zarówno
przepływów pieniężnych jak i
poszczególnych scenariuszy
Źródło: Rogowski W., Rachunek efektyw ności..., op.cit. str. 221.

Zarządzanie i analiza ryzyka w metodykach zarządzania projektami na
przykładzie PRINCE2
M etodyka PRINCE2 jest strukturalną metodyką efektywnego zarządzania
projektami, charakteryzującą się dużą elastycznością. Łączy ona w obie najlepsze
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praktyki zarządzania projektami, ograniczając lub całkowicie eliminując
możliwości popełnienia błędów. Metodyka PRINCE2 może być z powodzeniem
użyta do zarządzania wielkimi projektami inicjowanymi przez agendy rządowe
(jest ona standardowo używana przez brytyjskie instytucje rządowe), do
zarządzania różnej skali projektami w dużych i średnich przedsiębiorstwach.
W zarządzaniu i analizie ryzyka nie sugeruje żadnej określonej metody
analizy ryzyka, ale wskazuje szereg zalecanych kroków, które pozwalają ryzyko,
zidentyfikować, ocenić i zarządzać nim.
Identyfikowanie ryzyka
Metodyka PRINCE27 zaleca przeprowadzenie identyfikacji elementów
ryzyka w kilku podstawowych grupach ryzyka:
1. Ryzyko polityczne i społeczne.
2. Ryzyko środowiskowe i wynikające z sił wyższych.
3. Ryzyko strategiczne.
4. Ryzyko ekonomiczne, finansowe i rynkowe.
5. Ryzyko prawne i regulaminowe.
6. Ryzyko organizacyjne, zarządzania i związane z czynnikiem ludzkim.
7. Ryzyko techniczne, operacyjne i związane z infrastrukturą.
Każda z powyższych grup w procesie analizy ryzyka jest rozwijana na szereg
konkretnych elementów, które są oceniane.
Ocena ryzyka
Ocenę ryzyka przeprowadza się w dwóch zasadniczych etapach.
Pierwszym jest zbadanie prawdopodobieństwa zajścia danego elementu ryzyka,
drugim, oszacowanie skutków, jakie spowodowałoby wystąpienie danego elementu
ryzyka dla projektu.
Do szacowania ryzyka można w' tym momencie użyć opisanych wyżej
metod analizy ryzyka, jak: analiza wrażliwości, analiza scenariuszy czy metody
probabilistyczno - statystyczne.
Podstawową czynnością, wykonaną w czasie oceny i analizy ryzyka,
stworzenie listy możliwych zagrożeń, a więc sytuacji awaryjnych, jakie mogą się
pojawić podczas realizacji projektu. M ogą one mieć swoje źródło zarówno
wewnątrz samego projektu, jak również poza nim, w postaci takich czynników, jak
zbyt niski budżet, czy też zbyt krótki czas, przeznaczony na jego realizację.
Chociaż większość zagrożeń jest standardowa i możliwa do
usystematyzowania, to jednakże tworząc listę zagrożeń należy brać był pod uwagę
fakt, że każdy projekt ma swoją własną specyfikę i niektóre pojawiające się w nim
czynniki są unikalne, charakterystyczne tylko dla tego właśnie projektu.

7 Ken Bradley, Podstawy metodyki PRINCE 2, Centrum Rozwiązań Menedżerskich,
Warszawa, 2003, str. 211 i następne.
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Tablica 4. Fragment tabeli oceny ryzyka wg. Metodyki PRINCE2 stosowany w Programie
SI SYRIUSZ
Grupa ryzyka

Element

Forma
występowania
ryzyka

Możliwy wpływ
na projekt

Sposoby
przeciwdziałania

Zmiany nadzoru
nad projektem
wyrażające się
m.in. w
przekazywaniu
stosownych
uprawnień
kolejnym osobom.

pozostawienie
nadzoru nad
projektem osobie ze
ścisłego
kierownictwa

Obniżenie
możliwej do
osiągnięcia jakości
produktu projekt.

Współpraca
wyłącznie ze
sprawdzonymi
dostawcami

Polityczne i
społeczne

Zarządzanie
projektem

Zmiany
nadzoru ze
strony
Ministerstwa
nad projektem.

Strategiczne i
handlowe

Inni
dostawcy

Nieznani i
niesprawdzeni
dostawcy

Organizacyjne,
zarządzania i
Zarządzanie
związane z
projektem
czynnikiem
ludzkim

Przekazywana
Zespołowi
Projektowemu
dokumentacja
nie jest
kompletna.

Prawne i
regulaminowe

Decyzyjność,
rozstrzyganie
problemów
związanych z
realizacją
projektu.

Zarządzanie
projektem

Kontrola
kompletności
Możliwość
przekazywanej
stworzenia
dokumentacji.
wadliwej
Konsultacje.
specyfikacji
Przestrzeganie
wymagań systemu;
standardów
powstawanie
zarządzania
uchybień na etapie
projektem i
projektowania.
standardów
jakościowych.
Bieżące
informowanie
Odkładanie w
Zespołu
czasie lub zbyt
Monitorującego o
późne
pracach w
podejmowanie
projekcie.
kluczowych
Stosowanie
decyzji.
przyjętego sposobu
Sprzeczność
informowania
decyzji.
Zespołu
Monitorującego.
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Określenie wpływu zagrożeń na projekt

Mając do dyspozycji listę zagrożeń, można przystąpić do następnego etapu
w analizie ryzyka, jakim jest określenie wpływu poszczególnych zagrożeń na
realizowany projekt.
Stopień wpływu zagrożenia określa istotność danego zagrożenia z punktu
widzenia powodzenia projektu. Matematycznie, stopień wpływu definiuje się jako
miarę, która każdemu zagrożeniu z utworzonej listy zagrożeń przyporządkowuje
wartość liczbową z przedziału [1 - 7]. Stopień wpływu równy 1 określa zagrożenie,
które ma marginalne znaczenie z punktu widzenia projektu. Stopień 7 określa
odpowiednio zagrożenie krytyczne dla projektu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia danego zagrożenia
W celu określenia ryzyka, jakie w rzeczywistości niesie ze sobą konkretne
zagrożenie, nie wystarczy wskazać, jak duży wpływ ma ono na realizowany
projekt. Konieczne jest również stwierdzenie, jak bardzo prawdopodobne jest
wystąpienie ryzyka. Można więc stwierdzić, że prawdopodobieństwo zagrożenia to
przewidywane prawdopodobieństwo wystąpienia danego zagrożenia w praktyce.
Zastosowanym sposobem określenia prawdopodobieństwa zagrożenia jest
w metodyce PRINCE2, wprowadzenie miary, która każdemu zagrożeniu
z utworzonej listy zagrożeń przyporządkowuje wielkość liczbową z przedziału [0,1
- 4]. Prawdopodobieństwo zagrożenia równe 0,1 oznacza, że szansa wystąpienia
problemu jest minimalna podczas, gdy prawdopodobieństwo zagrożenia równe 4
oznacza, że szansa wystąpienia danego problemu jest bardzo duża.
Im bardziej zagrożenie jest prawdopodobne i im większy wpływ ma ono na
realizowany projekt, tym ważniejsze staje się przygotowanie działań
zabezpieczających, które uniemożliwią pojawienie się w praktyce takiej sytuacji,
bądź też zminimalizują jej oddziaływanie. Z drugiej strony zagrożenie, nawet jeśli
ma
krytyczny
wpływ
na
powodzenie
projektu,
ale
występuje
z prawdopodobieństwem bliskim zeru, może zostać pominięte w dalszych
działaniach, tym bardziej, że koszt zabezpieczenia projektu przed jego
wystąpieniem może okazać się zbyt wysoki z punktu widzenia budżetu, jakim
projekt dysponuje.
Wyznaczenie prawdopodobieństwa, z jakim dane zagrożenie występuje,
nie jest łatwe, nie istnieje bowiem jednoznaczna metoda postępowania w tym
przypadku. Jedynym punktem odniesienia było tutaj doświadczenie zespołu,
dokonującego oceny ryzyka oraz analiza podobnych projektów.
Ogólna ocena danego elementu ryzyka
Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka jest mnożona
przez współczynnik wagowy określający ocenę jego wpływu na projekt w celu
uzyskania ogólnej oceny dla każdego ryzyka. Każde ryzyko, dla którego ocena
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łączna przekracza 15 musi być szczególnie wnikliwie obserwowane przez zespół
analizujący ryzyko projektu.
Sposób obliczania ogólnego współczynnika ryzyka projektu
Ogólny współczynnik ryzyka projektu, który stanowi odniesienie dla
pomiaru zmienności ryzyka w czasie, ilorazem sumy oceny łącznej każdego ryzyka
i sumy oceny ich oddziaływania na projekt.
Zgodnie z propozycją zawartą w metodyce PRINCE2, najczęściej
przyjmuje się następującą skalę oceny ryzyka:
a) współczynnik ryzyka poniżej 2,0 - projekt o niskim ryzyku,
b) współczynnik ryzyka 2,0 do 2,2 - projekt o umiarkowanym ryzyku,
c) współczynnik ryzyka 2,2 do 2,6 - projekt o wysokim ryzyku,
d) współczynnik ryzyka powyżej 2,6 - projekt o bardzo wysokim ryzyku.
Reakcja na ryzyko
Ocena ryzyka jest tylko pierwszym etapem w całym procesie kontroli
projektu z punktu widzenia możliwych zagrożeń. Kolejnym krokiem je st podjęcie
działań zmierzających do zminimalizowania wpływu poszczególnych zagrożeń na
realizację projektu.
Reakcje na ryzyko m ogą należeć do jednej z następujących kategorii:
a) prewencja — usunięcie możliwości zaistnienia ryzyka przez wcześniejsze
podejmowanie działań, uniemożliwiających, lub minimalizujących
prawdopodobieństwo pojawienia się ryzyka,
b) redukcja - podejmowanie działań zmierzających do sterowania ryzykiem
i w ten sposób ograniczenia jego wystąpienia, lub redukcji jego skutków,
c) przeniesienie - przeniesienie ryzyka na strony (podmioty) trzecie. Może
tutaj być wykorzystany outsourcing, formy ubezpieczenia,
d) akceptacja - w sytuacji, gdy nie można nic zrobić, aby zminimalizować
ryzyko, lub nie jest to ekonomicznie uzasadnione. Przyjmuje się więc
zagrożenie ryzykiem jako nieuniknione,
e) utworzenie rezerw - w sytuacji, gdy ryzyko wystąpi istnieje wcześniej
przygotowany plan rezerwowy, który zostanie wprowadzony w życie
tylko w przypadku faktycznego zagrożenia.
W ybór odpowiedniego przeciwdziałania jest zawsze kompromisem między
wpływem, jaki ryzyko może mieć na projekt i prawdopodobieństwem jego
wystąpienia, a kosztami uruchomienia przeciwdziałania. Jest to więc swoista
analiza ekonomiczna.
Właściciele ryzyka
W łaścicielem danego ryzyka powinna być osoba (podmiot), która zajmuje
najlepszą pozycję do jego śledzenia i przeciwdziałania. Może być to członek
zespołu projektowego lub wyjątkowo ktoś spoza projektu. Członkowie władz firmy
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lub członkowie komitetu sterującego są odpowiednimi właścicielami elementów
ryzyka, które leżą poza obszarem kontroli i kompetencjami kierownika projektu.
Tablica5. Wady i zalety metody analizy ryzyka wg. Metodyki PRINCE2
W ady
Z alety
1. Możliwość wypaczenia oceny ryzyka
1. Ciągła kontrola elementów ryzyka.
2. Podział elementów ryzyka na grupy
poprzez subiektywizm ocen.
pozwalający na łatw ą identyfikację 2. Możliwość wypaczenia oceny ryzyka
obszarów największego ryzyka.
spowodowana
brakiem
informacji
członków zespołu nt. danego elementu
3. Możliwość wykorzystania w procesie
analizy ryzyka różnych metod oceny
ryzyka - konieczność zasięgania opinii
ekspertów lub potrzeba poszukiwania
ryzyka (analiza wrażliwości, analiza
scenariuszy itp.).
potrzebnych danych.
4. Łatwa
identyfikacja
właścicieli 3. Konieczność oceny ryzyka każdego z
poszczególnych elementów ryzyka.
kilkudziesięciu elementów ryzyka.
5. Łatwy
i
klarowny
sposób
przedstawienia
poziomu
ryzyka
kierownictwu
Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowanie
Zarządzanie ryzykiem projektu jest działaniem bardzo istotnym dla jego
ostatecznego sukcesu. Prawidłowo prowadzona analiza i wypracowanie
odpowiednich sposobów przeciwdziałania zagrożeniom jest jed n ą z podstaw
sukcesu dla każdego przedsięwzięcia.
Należy również podkreślić, że przedsięwzięcia informatyczne zwykle
obarczone są dużym, lub bardzo dużym ryzykiem i z tego powodu kierownictwo
projektu, bez odpowiednich informacji o zagrożeniach i narzędzi wspomagających
podejmowanie decyzji, często skazane jest na klęskę i niepowodzenie.
Warto również zaznaczyć, że dobry i wart realizacji jest nie ten projekt,
który cechuje się niskim współczynnikiem ryzyka, a ten, który w efekcie
przyniesie największą korzyść organizacji. Dlatego też analiza ryzyka powinna
zawsze dążyć do jak najdokładniejszej identyfikacji wszystkich elementów ryzyka
i co nie mniej ważne jak najlepszego określenia działań mających na celu jego
minimalizację, lub jeśli ju ż wystąpi, podejmowanie przedsięwzięć dążących do
minimalizacji jego skutków.
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ROZDZIAŁ 3

EFEKTY I KOSZTY SYSTEMU

K O SZ T Y P O W ST A N IA SY ST E M U IN FO R M A C Y JN E G O
„SY R IU S Z ” - 2003 R.
Elżbieta CIPIOR, Łukasz WOŹNIAK
Ze wszelkich aspektów związanych z budową nowych systemów
informatycznych, jednym z zagadnień wzbudzających największe zainteresowanie, jest
koszt ich budowy. W sposób szczególny odnosi się to do przedsięwzięć finansowanych
ze środków publicznych, które poddawane są krytycznej ocenie społecznej.
Przygotowania do uruchomienia programu mającego na celu powstanie Systemu
Informacyjnego „Syriusz” (dalej: SI „Syriusz”) zostały rozpoczęte w połowie 2002 r.
Jednak to 2003 r. to okres, w którym nastąpiła prawdziwa intensyfikacja prac. Celowe
jest zatem rozpoczęcie analizy kosztów powstania SI „Syriusz” od tego okresu.
Niniejsze analizy będą corocznie ponawiane w celu umożliwienia dalszych badań
związanych z efektywnością realizacji projektu.
Przedmiotem zainteresowania jest analiza kosztów poniesionych w celu
utworzenia Systemu Informacyjnego Publicznych Służb Zatrudnienia SYRIUSZ w
2003 r. Informacje wejściowe na temat kosztów uzyskano z dwóch źródeł. Po
pierwsze, dokonano analizy dokumentów związanych z wydatkami na informatykę,
takich jak „Raport z wykonania preliminarza wydatków na utrzymanie i rozwój
systemów informatycznych w 2003 r. ze środków finansowych Funduszu Pracy” 1,
ponadto umowy i kontrakty. Na tej podstawie dokonano klasyfikacji wydatków
bezpośrednio identyfikowalnych z realizacją programu SI „Syriusz”. Stwierdzono
także, że dość znaczna grupa kosztów może być związana z czynnościami
podejmowanymi przez osoby zaangażowane w realizację SI „Syriusz”. Koszty te
określono mianem alternatywnych, ze względu na fakt, iż prace wykonane przez
poszczególne osoby mogły być poświęcone na realizację innych projektów. Informacje
na temat tej grupy kosztów zostały zebrane na podstawie ankiet przeprowadzonych
wśród osób zaangażowanych w realizację projektu - głównie pracowników
Departamentu Informatyki.
Źródła finansowania
W strukturze organizacyjnej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej (obecnie: Ministerstwa Gospodarki i Pracy, wcześniej Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej) funkcjonuje Departament Informatyki wspomagający działania
1 Na podstawie: Raport z wykonania preliminarza wydatków na utrzymanie i rozwój systemów
informatycznych w 2003 r. ze środków finansowych Funduszu Pracy; MGPiPS, Warszawa
2004 r.
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związane z wprowadzaniem, rozwijaniem i eksploatacją systemów informatycznych w
organach zatrudnienia. Ta działalność, zgodnie z treścią art. 57 ust. 1 pkt 17,
obowiązującej w 2003 r. ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.2 o zatrudnieniu i
przeciwdziałaniu bezrobociu, finansowana jest ze środków Funduszu Pracy. Ponadto,
w 2003 r. Departament Informatyki realizował procesy związane z obsługą i rozwojem
systemów informatycznych z zakresu pomocy społecznej. Finansowanie tej
działalności odbywało się przy użyciu środków budżetu państwa, będących w
dyspozycji Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Należy zaznaczyć, że
niektóre wydatki związane z utworzeniem SI „Syriusz” było finansowane w części z
tych środków.
Plan Funduszu Pracy na 2003 r. został sporządzony według zadań oraz
organów zatrudnienia realizujących te zadania. Łączna kwota wydatków, związanych z
celami informatycznymi, została wpisana do zatwierdzonego przez Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej „Planu Funduszu Pracy na 2003 r.”,
sporządzonego zgodnie z treścią § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca
2003 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy3. Na szczeblu
centralnym plan finansowy Departamentu Informatyki został rozpisany w trzech
rozdziałach preliminarza wydatków , tj.:
a) utrzymanie funkcjonujących systemów,
b) serwis i rozwój oprogramowania wchodzącego w skład SI PULS,
c) koszty dodatkowe utrzymania i rozwoju SI PULS.
W ramach rozdziału pozycji kosztów: „utrzymanie funkcjonujących
systemów” sfinansowano w 2003 r. koszty związane z utrzymaniem oraz rozbudową
infrastruktury informatycznej organów zatrudnienia, takie jak: zakup licencji na
oprogramowanie i przedłużenie subskrypcji licencji obecnie wykorzystywanych, zakup
sprzętu komputerowego. Dodatkowo, w ramach tego rozdziału przekazywano organom
zatrudnienia środki finansowe na realizację lokalnych projektów inwestycyjnych,
związanych z rozbudową infrastruktury.
Rozdział II preliminarza zawierał grupy wydatków związanych z utrzymaniem
Oprogramowania aplikacyjnego PULS, użytkowanego przez ok. 90 % powiatowych
urzędów pracy w Polsce. Ponadto, finansowano powstanie nowych aplikacji systemu
PULS, m.in. „Zatrudnienie Polaków za granicą” i „Kontrola legalności zatrudnienia”.
Ten rozdział preliminarza zawierał także wydatki związane z powstaniem nowego
systemu - SI „Syriusz”. W szczególności zawarto w nim wydatki związane z realizacją
projektu polegającego na utworzeniu całościowej specyfikacji wymagań SI „Syriusz”.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że artykuł odnosi się do danych za rok 2003, a więc stan prawny
również dotyczy tego roku.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot
środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie- Dz U 03 49 409
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Pozostałe wydatki, niesklasyfikowane w rozdziałach I i II, takie jak: koszty
seminariów, konsultacji, szkoleń i przesyłek pocztowych zawierał rozdział III
preliminarza. Ważną grupę stanowiły wydatki związane z usługami typu outsourcing,
do których zalicza się: wykonanie prac na podstawie umów cywilno - prawnych
(przede wszystkim zlecenia i o dzieło) oraz usług obcych. Ponadto, w ramach
rozdziału sfinansowano zakup platformy szkoleń e-learning.
Koszt bezpośrednio identyfikowalne
Koszty bezpośrednio identyfikowalne zostały zdefiniowane jako wydatki
związane w sposób jednoznaczny z powstaniem SI Syriusz. Klasyfikacja kosztów
została dokonana na podstawie zestawienia wszystkich wydatków poniesionych w
2003 r. ze środków finansowych Funduszu Pracy związanych z utworzeniem SI
„Syriusz”. Dodatkowo, ze względu na fakt, że część umów (faktur VAT) opłaconych z
tytułu wykonania zadań była związana z pracami związanymi z SI Syriusz”
wprowadzono kilka założeń, dotyczących klasyfikowalności kosztów.
Po pierwsze założono, że do kosztów związanych z powstaniem SI „Syriusz”
należy włączyć wszystkie koszty „otaczające” realizację projektu, takie, jak:
refundacje kosztów przejazdu pracowników PUP/WUP na spotkania, seminaria i
konsultacje Departamentu Informatyki MGPiPS poświęcone rozwojowi prac nad
projektem. Do tej grupy kosztów zaliczono także wydatki związane ze szkoleniami
pracowników Departamentu Informatyki MGPiPS z zakresu obsługi projektów
informatycznych. Należy przypuszczać, że szkolenia te nie zostałyby przeprowadzone,
gdyby nie doszło do realizacji programu SI „Syriusz”. Z podobnych względów, do
kosztów realizacji programu zaliczono także koszty zakupu sprzętu komputerowego
oraz innych zamówień niezwiązanych bezpośrednio z programem SI „Syriusz”.
Wydatki związane z wykonanie prac, na podstawie umów o pracę oraz umów
cywilno prawnych, nie zostały zaliczone do kosztów bezpośrednio
identyfikowalnych z realizacją projektu SI „Syriusz”. W celu oceny tych kosztów
wśród pracowników Ministerstwa została przeprowadzona ankieta. Wyniki jej analizy
przedstawiono w dalszej części publikacji. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej poniosło jednak inne koszty, głównie przy wykorzystaniu środków
zapisanych w rozdziale III preliminarza wydatków, dotyczące przede wszystkim
organizacji spotkań i seminariów, a także szkoleń pracowników Departamentu
Informatyki związanych z prowadzonymi projektami.
Biorąc powyższe pod uwagę dokonano klasyfikacji w podziale na trzy grupy:4
1) koszty prac / usług / dostaw bezpośrednio związane z realizacją projektu;
2) koszty dostaw/usług pośrednio związanych z realizacją projektu;

Na podstawie: Raport z wykonania preliminarza., op. cit.
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3) inne koszty związane realizacją projektu.
Do pierwszej grupy kosztów zaliczono wydatki związane z:
a) wykonaniem całościowej specyfikacji wymagań,
b) wykonaniem prac analitycznych, projektowych i doradczych w zakresie ścieżek
przejścia do jednolitego SI „Syriusz” oraz audytu projektu (po jego
zakończeniu),
c) zakupem licencji na oprogramowanie ARIS,
d) opracowaniem procedur jakości, głównych kryteriów wykonawczych oraz
metodyki realizacji projektów w ramach programu SI „Syriusz”,
e) wykonaniem usług związanych z opracowaniem topologii sieci rozległej.
Pierwsze trzy z ww. pozycji zostały sfinansowane przy udziale zarówno
środków finansowych Funduszu Pracy, jak i budżetu państwa (pomoc społeczna).
Łączny koszt ww. prac/dostaw/ usług wyniósł w 2003 r. 888.753 zł.
Do grupy zamówień pośrednio związanych z realizacją programu SI „Syriusz”
zaliczono zakup sprzęt komputerowego dla potrzeb zespołu działającego w projekcie
„Całościowa specyfikacja wymagań SI Syriusz” oraz wykonanie następujących usług:
a) audyt Centrum Informacji Społeczno - Gospodarczej MGPiPS m.in., ze
względu na możliwość umiejscowienia w nim centralnej stacji serwerów
SI Syriusz,
b) pilotaż podpisu elektronicznego oraz wideo-konferencji,
c) analizy stanu obecnego rozwiązań informatycznych wykorzystywanych
przez publiczne służby zatrudnienia oraz rekomendacje działań,
d) badania kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej przez urzędy
pracy,
e) możliwości zastosowania oprogramowania typu open source przez
publiczne służby zatrudnienia.
Sprzęt komputerowy, po zakończeniu projektu: „Całościowa specyfikacja
wymagań SI Syriusz”, może być wykorzystany do realizacji także innych zadań.
Przyjęcie całkowitego kosztu zakupu tylko do kosztów realizacji systemu byłoby
zatem rozwiązaniem błędnym. Dla potrzeb analizy przyjęto, że podstawą wyliczenia
względnego kosztu sprzętu komputerowego będzie odpowiednia stawka
amortyzacyjna. Wskaźnik wagi kosztu w PC, obliczony został w następujący sposób:
w pc

= (roczna stawka amortyzacyjna)*(liczba miesięcy użytkowania/l2)

Ze względu ma fakt, iż sprzęt komputerowy został zakupiony na początku
września 2003 r. i przez cały okres był wykorzystywany przez zespół analityków
pracujących dla potrzeb projektu, ww. wskaźnik przyjmuje wartość w pc =0,1 (10%).
Drugi wskaźnik w A , odpowiedni dla reszty zamówień sklasyfikowanych w tej grupie,
przyjęto w wysokości 40 %. Wartość tego wskaźnika została ustalona na podstawie
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analizy treści umów i kontraktów. Wszystkie ww. wydatki zostały opłacone ze
środków Funduszu Pracy. Ich łączny koszt, przyjmując powyższe wskaźniki, został
oszacowany na kwotę ok. 42.091 zł.
Do trzeciej grupy kosztów zaliczono wydatki związane z organizacją spotkań,
seminariów i konsultacji z przedstawicielami urzędów pracy i firm dostarczających
rozwiązania informatyczne. Dodatkowo uwzględniono także wydatki związane ze
szkoleniami pracowników Departamentu Informatyki, które były związane z realizacją
programu SI „Syriusz”. Do wydatków związanych z organizacją spotkań zaliczono
przede wszystkim wydatki na noclegi, wyżywienie, refundacje kosztów przejazdu, itp.
Koszty szkoleń obejmują - poza wynagrodzeniem dla firm treningowych - także
koszty wynajmu pomieszczeń. Łączny koszt trzeciej grupy wydatków został ustalony
na kwotę ok. 51.101 zł
Koszt pracy
W analizie wydatków, bezpośrednio identyfikowalnych z realizacją programu
SI „Syriusz”, nie uwzględniono żadnych wydatków związanych kosztami osobowymi.
Problem z tą grupą wydatków wynika z trudności oceny rzeczywistego czasu pracy
poświęconego na realizację projektu. Koszt pracy został oszacowany na podstawie
ankiety przeprowadzonej wśród pracowników Departamentu Informatyki oraz
założenia, że dla potrzeb analizy istotny jest całkowity koszt wykonywania pracy.
Dlatego, poza stawką godzinową, w analizie wszystkie inne koszty związane z
funkcjonowaniem urzędu, określono miarą kosztów alternatywnych. Pod tym pojęciem
należy rozumieć fakt, iż wydatki związane z pracą osób realizujących program SI
„Syriusz” mogły być przeznaczone na wykonywanie innych zadań.
Ze względu na brak informacji na temat wynagrodzenia wszystkich osób
wykonujących prace dla potrzeb Departamentu Informatyki przyjęto, że w tym celu
zostanie wykorzystana stawka płacona przez Departament Informatyki osobom
wykonującym prace na podstawie umów zlecenia i o dzieło. Średnia efektywna stawka
godzinowa, wyliczona na podstawie treści kontraktów zawartych przez Departament
oraz liczby godzin wykazanych w ankiecie, została oszacowana na kwotę brutto
(wszystkie koszty związane z wynagrodzeniem) ok. 21,67 zł. Szacunek został
przeprowadzony przy uwzględnieniu wszystkich umów, których wykonawcy nadesłali
wypełnione ankiety. Ze względu na fakt, iż w analizie uwzględniono czas poświęcony
przez pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, efektywna stawka
godzinowa, wydaje się być najlepszym przybliżeniem także efektywnej stawki
godzinowej tych osób.
Biorąc pod uwagę koszty alternatywne, związane z pracami wykonanymi
przez pracowników Departamentu Informatyki, należy wziąć pod uwagę również
wydatki określone mianem kosztów biurowych. Zalicza się do nich koszty:
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•
•
•
•

wynajęcia powierzchni biurowej,
energii elektrycznej,
rozmów telefonicznych,
papieru oraz innych elementów wyposażenia biura nie zaliczanych do majątku
trwałego,
•
deprecjacji (równoważny kosztowi odtworzenia) majątku trwałego wyposażenia
biura,
•
wynagrodzenia innych usług związanych z funkcjonowaniem biura.
Pierwszą i podstawową grupą wydatków są opłaty związane z powierzchnią
użytkową, i energią elektryczną niezbędną do funkcjonowania biura. Przeciętnie, jeden
pracownik Departamentu do efektywnego wykonywania swoich obowiązków,
wykorzystuje ok. 6 m2 powierzchni biurowej. Na podstawie informacji uzyskanych od
kilku losowo wybranych biur nieruchomości ustalono, iż średnia cena wynajęcia lm 2
powierzchni biurowej dla rejonu lokalizacji siedziby Departamentu Informatyki MGiP,
wynosi średnio 50 zł miesięcznie (koszt brutto). W skali roku koszt powierzchni
biurowej stanowi kwotę 3.600 zl, co - uśredniając, iż w 2003 r. pracowało 21 osób daje roczny koszt w wysokości 75.600 zł.
Drugim elementem omawianej grupy wydatków jest koszt energii elektrycznej
zużywanej przez urządzenia wykorzystywane przez pracowników Departamentu
podczas wykonywania ich pracy. Rozważono trzy składniki tego kosztu, tj.:
•
oświetlenia miejsca pracy (zużycie ok. 0,1 kWh / 1 roboczogodzinę),
•
zasilanie sprzętu biurowego (komputer PC wraz z monitorem, drukarką i innymi
urządzeniami peryferyjnymi - ok. 0,35 kWh / 1 roboczogodzinę),
•
zasilanie innych urządzeń nieużywanych w sposób ciągły (wentylator, czajnik
elektryczny, itp. - założono zużycie energii ok. 0,1 kWh / 1 roboczogodzinę).
Biorąc pod uwagę wyniki ankiety możliwe jest wyliczenie łącznego kosztu
energii elektrycznej zużytej przez pracowników Departamentu. Koszt 1 kWh w 2003 r.
wynosił 0,26 zł brutto, co po pomnożeniu przez całkowitą liczbę godzin
przepracowanych przez pracowników daję koszt energii elektrycznej ok. 6.453 zł.
Następny rodzaj wydatków związany jest z codzienną pracą biura. W
szczególności wyodrębniono koszty związane z użytkowaniem telefonu. Roczne
wydatki wyliczono na podstawie średniej z losowo wybranych trzech faktur. Średni
miesięczny koszt jednej linii telefonicznej wyniósł w 2003 r. 285,60 zł brutto, co po
zwielokrotnieniu ze względu na liczbę użytkowanych linii daje łączny koszt ok. 41.126
zł rocznie.
W podobny sposób został ustalony koszt papieru używanego przez
pracowników Departamentu Informatyki. Średnie zużycie papieru wynosiło w 2003 r.
15 ° z/micsiąc. Znając cenę 1 ryzy (12,35 zł) uzyskujemy roczny koszt papieru w kwocie
2.223 zł. Przyjęto także, że wydatki na zakup pozostałych materiałów biurowych
wynosiły 2 0% wartości papieru. Tym samym, łączny koszt papieru oraz innych
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elementów wyposażenia biura nie zaliczanych do majątku trwałego został oszacowany
na kwotę ok. 2.668 zł.
Ostatni rodzaj wydatków to koszty związane z deprecjacją wyposażenia
biurowego, zaliczanego do majątku trwałego; wyszczególniono sprzęt komputerowy,
jak i meble biurowe. Za podstawę kosztu wynikającego z deprecjacji przyjęto stawki
amortyzacji określone przez Ministerstwo Finansów w wysokości5:
• stawka amortyzacyjna dla sprzętu komputerowego 30 %,
• stawka amortyzacyjna mebli biurowych 20 %.
Następnie przyjęto, że przeciętny zestaw komputerowy wykorzystywany przez
pracowników Departamentu Informatyki został zakupiony w 2001 r. w cenie brutto ok.
4.500 zł. Przyjęto dodatkowo, że w tym samym okresie zakupiono meble biurowe, a
koszt jednego zestawu wynosił przeciętnie 700 zł. Właściwa kwota odliczenia
amortyzacyjnego wynosiłaby zatem ok. 764 zł w 2003 r. W analizie przyjęto, że ww.
wartość jest najlepszym przybliżeniem kosztów odtworzeniowych wyposażenia biura.
Biorąc pod uwagę liczbę pracowników Departamentu, niniejszy koszt wyniósł w 2003
r. 16.044 zł.
Ostatnim, dodatkowym kosztem uwzględnionym w analizie są wydatki
ponoszone z tytułu utrzymania czystości w miejscu pracy. Założono, że stawka
godzinowa osoby wykonującej ten typ usług, wynosiła w 2003 r. 7,50 zł. Każdego dnia
osoba ta poświęca na pomieszczenia Departamentu Informatyki średnio 2h. Rocznie
(2h*20dni*12miesiecy) daje to kwotę 3.600 zł. Wskazany koszt stanowi jedyny typ
wydatków związanych z usługami innymi związanymi z funkcjonowaniem biura.
Podsumowanie wszystkich wyżej wyliczonych wydatków przedstawia tablica
nr 1. Łączny koszt wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem biura
wyniósł w 2003 r. 145.491 zł. Oznacza to, że przeciętny miesięczny koszt
przypadający na jednego pracownika wynosi ok. 577 zł, zaś koszt przypadający na
jedną roboczogodzinę to 3,22 zł. W sumie efektywny (całkowity) koszt jednej godziny,
przepracowanej przez pracowników Departamentu Informatyki w 2003 r. został
oszacowany na kwotę 24,89 zł. Koszty alternatywne stanowiły zatem niespełna 13 %
łącznego kosztu pracy. Wartość tego współczynnika jest bardzo niska; podejrzewać
jednak należy, że większość projektów IT charakteryzować się będzie niskimi
współczynnikami tego rodzaju kosztów.
Czasochłonność i całkowity koszt pracy w ramach projektu
Na podstawie ankiety przeprowadzonej w marcu 2004 r. uzyskano informacje
na temat liczby godzin (roboczogodzin) przepracowanych przez pracowników
Departamentu Informatyki. Ze względu na różnorodny rodzaj umów o charakterze

5 http://www.mofnet.gov.pl/index.php?wysw=2&sgl=2&dzial=134.
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pracy wyróżniono osoby pracujące na podstawie umów o pracę oraz umów zlecenia i o
dzieło.
Tablica 1. Koszt alternatywny - zestawienie całkowitych kosztów w okresie rocznym

1. Koszt wynajęcia powierzchni biurowej
2. Koszt energii elektrycznej
3. Koszt rozmów telefonicznych
4. Koszt papieru oraz innych elementów wyposażenia biura nie
zaliczanych do majątku trwałego
5. Koszt deprecjacji (równoważny kosztowi odtworzenia) majątku
trwałego wyposażenia biura
6.

Wynagrodzenie innych usług związanych z funkcjonowaniem
biura

SUMA

75.600
6.453
41.126
2.668

zł
zł
zł
zł

16.044 zł
3.600 zł
145.491 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Pracownicy Departamentu zatrudnieni na podstawie umowy o pracę wykazali
w ankietach dane dające w sumie liczbę 30.180 roboczogodzin przepracowanych w
2003 r. (średnio 2.515 roboczogodzin miesięcznie). Osoby wykonujące prace na
podstawie umów cywilno - prawnych wykazały odpowiednio 17.460 roboczogodzin
(średnio 1.455 roboczogodzin miesięcznie). Biorąc pod uwagę fakt, iż pracownikom
zatrudnionym na podstawie umów o pracę przysługuje średnio 26 dni urlopu rocznie,
dane dotyczące liczby godzin należy zweryfikować ze względu na ten okres. W
analizie przyjęto współczynnik korekcyjny w wysokości " / 12, oznaczający, iż jeden
miesiąc w roku pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę spędzają na
urlopie. Odpowiednia liczba godzin pracowników etatowych wynosi zatem 27.665
roboczogodzin przepracowanych w 2003 r. (średnio 2.305 roboczogodzin
miesięcznie). W sumie założono, że osoby pracujące zarówno na podstawie umowy o
pracę, jak i umów cywilno - prawnych przepracowały dla potrzeb Departamentu
Informatyki 45.125 roboczogodzin (średnio ok. 3.764 roboczogodzin miesięcznie).
Przyjmując dalej, że średnie zatrudnienie Departamentu w części związanej z
realizacja SI Syriusz liczyło w 2003 r. 21 osób, każdy pracownik Departamentu
pracował średnio w miesiącu ok. 179 roboczogodzin.
Ankieta przeprowadzona wśród pracowników Departamentu Informatyki
miała charakter otwarty, poprzez stworzenie możliwości podania dowolnych prac,
które zdaniem pracowników dotyczyły powstania SI Syriusz. Ogólna liczba zadań
sporządzona poprzez zestawienie wszystkich prac podanych przez pracowników
liczyła kilkadziesiąt pozycji. Ich ewentualna, szczegółowa analiza jest problematyczna.
Dodatkowo, zbytnia szczegółowość mogłaby uniemożliwić wyciągnięcie wniosków
faktycznie istotnych dla potrzeb analizy kosztów. Dlatego zdecydowano się dokonać
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segregacji prac podanych przez pracowników na osiem grup działań. Nazwy grup oraz
przykłady prac zawiera tablica nr 2.
W sumie, pracownicy Departamentu Informatyki wykonali prace związane z
programem SI „Syriusz” w wymiarze 4.861 godzin, co stanowiło 10,77% łącznego
czasu pracy wszystkich pracowników. Liczby godzin w podziale na zadania zostały
przedstawione na wykresie nr 1. Należy zauważyć stosunkowo małą liczbę godzin,
którą pracownicy Departamentu Informatyki przeznaczyli na zadania zawarte są w
grupie „Prace koncepcyjne SI Syriusz”. Ich liczba to 188 godz. Należy zatem
wnioskować, że większość prac koncepcyjnych została wykonana w 2002 r., lub
zostały one wykonane przy wykorzystaniu usług typu open source. Niestety, nie
można z wystarczającą dokładnością ustalić informacje nt. wydatków dokonanych w
2002 r. Jeszcze większą trudność niesie ze sobą oszacowanie liczby godzin
poświęconej w tym okresie programowi SI „Syriusz”.
Tablica 2. Grupy prac / działań związanych z postaniem SI „Syriusz”
G rupy prac / działań
Przykłady prac
Z arządzanie jakością
•
Ryzyko projektu

Prace koncepcyjne SI „Syriusz”
Całkowita specyfikacja wym agań SI
„Syriusz”
Sem inaria, spotkania i konsultacje
PSZ

•

Prowadzeniem nadzoru nad projektem

•
•

Zespół monitorujący
Prace związane z powstaniem dokumentu
otwarcia programu SI „Syriusz”
Odbiory produktów poszczególnych etapów
prac
Analizy wyników etapów prac
Wszystkie spotkania z przedstawicielami
urzędów pracy i innych publicznych służb
zatrudnienia
Wszystkie spotkania, których stroną byli
dostawcy rozwiązań informatycznych

•
•
•

Sem inaria, spotkania i konsultacje
„firm y”
Badania PSZ

•
•
•

Makrometryka
Badanie kosztów infrastruktury
informatycznej PSZ

Prace w projektach powiązanych

•

Przygotowanie fiszki projektowych, sprzętu
komputerowego i innych dokumentów do
projektów PHARE

•

Wszelkie prace dodatkowe związane z
powstaniem SI „Syriusz”

Inne (adm inistracja www,
organizacyjne, szkolenia)

prace

Źródło: Opracowanie własne.
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Zgodnie z przypuszczeniami, największą, jeżeli chodzi o liczbę godzin, grupą
prac były zadania związane z opracowaniem całościowej specyfikacji wymagań SI
„Syriusz”. Waga tego projektu jest tym większa, gdy uwzględni się, że był on
realizowany faktycznie tylko przez 4 miesiące 2003 r. (por. wykres nr 2: liczba godzin
- zadania i miesiące; prace wykonane od czerwca do lipca związane były z
przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie specyfikacji).
Podczas realizacji prac, związanych z programem SI „Syriusz”, dużą wagę
przykładano na kontakt z przedstawicielami zarówno osób wykorzystujących
oprogramowanie (pracowników urzędów publicznych służb zatrudnienia), jak także
firm zajmujących się projektowaniem i dostarczaniem usług informatycznych. Poprzez
zapewnienie dużej otwartości projektu i co jest tego efektem, poddawaniu
proponowanych rozwiązań niezależnej ocenie, możliwe jest uniknięcie błędów
w implementacji. W sposób szczególny, biorąc pod uwagę liczbę godzin, traktowano
konsultacje z pracownikami urzędów pracy.

B Zarządzanie ja k o ś c ią

□ Prace koncepcyjne SI
SYRIUSZ
□ Całkowita specyfikacja
wymagań SI SYRIUSZ
□ Seminaria, spotkania i
konsultacje "PSZ"
□ Seminaria, spolkania i
kosultacje “firmy"
□ Badania PSZ

□ Prace w projektach
powiązanych
□ Inne (administracja
www, administracja,
szkolenia)

Wykres 1. Całkowita liczba godzin - zadania
Źródło: Opracowanie własne.
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—♦—Zarządzanie jakością

- • — Prace koncepcyjne SI
SYRIUSZ
-T t-C a lk o w ita specyfikacja
w ym agań SI SYRIUSZ
Sem inaria, spotkania i
konsultacje "PSZ"
—* — Sem inaria, spotkania i
kosultacje "firm y"
Badania PSZ

— i— Prace w projektach
powiązanych
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI
XII
M iesiąc

Inne (adm inistracja www,
adm inistracja, szkolenia)

Wykres 2. Liczba roboczogodzin - zadania i miesiące
Źródło: Opracowanie własne.

Zauważyć należy także znaczny udział godzin związanych z zarządzaniem
jakością. Należy tylko nadmienić, że Departament Informatyki do realizacji projektów
wykorzystuje metodykę PRINCE2. Prace dodatkowe takie, jak: badania publicznych
służb zatrudnienia oraz administracja stron internetowych, prace organizacyjne i
szkolenia pracowników stanowią ok. 12 % wszystkich roboczogodzin wykonanych w
celu realizacji programu. Dodatkowo prace w projektach powiązanych dotyczyły
projektów związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej i finansowanych ze
środków PHARE.
Zauważalny wzrost liczby godzin na wykonanie zadań związanych z SI
„Syriusz” jest także bezpośrednio związany z liczbą osób, które te zadania
wykonywały. Wykres nr 3 przedstawia widoczny wzrost liczby osób wykonujących
prace związane z realizacją SI „Syriusz” w 2003 r. Praktycznie, do połowy 2003 r.
prowadzone były prace koncepcyjne, w które zaangażowane było tylko kilka osób kierownictwo Departamentu Informatyki oraz osoby wykonujące prace organizacyjne.
Dodatkowo, w analizowanym okresie utworzono specyfikację sprzętu komputerowego
i inne dokumenty niezbędne do uruchomienia przetargu finansowanego ze środków
PHARE.
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Wykres 3. Liczba osób wykonujących prace związane z powstaniem SI „Syriusz”
Źródło: Opracowanie własne.

Druga połowa roku to okres intensyfikacji prac. W lipcu i sierpniu
przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
całościowej specyfikacji wymagań SI „Syriusz”. Dodatkowo, w lipcu odbyło się
seminarium pt. „Topologia rozległej sieci komputerowej dla potrzeb SI Syriusz”.
Ostatnie miesiące 2003 r. to okres prac związanych przede wszystkim z projektem:
„Całościowa specyfikacja wymagań SI Syriusz”. W prace zaangażowani byli także
przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy. Największa grupa zadań
pracowników i konsultantów Departamentu Informatyki związana była z analizą i
odbiorem produktów poszczególnych etapów pracy. Spadek, w ogólnej tendencji
wzrostowej, liczby osób, które wykazały w ankiecie wykonywanie prac w sierpniu,
spowodowany był przygotowaniem do realizacji kontraktu po zakończeniu
postępowania na wybór wykonawcy projektu oraz sezonem urlopowym.
Tablica 3. Liczba godzin przepracowanych w ramach SI „Syriusz” w ujęciu miesięcznym
M iesiąc roku
1
II
Liczba godzin
przepracowanych
w ramach
79 123
projektów
związanych z SI
SYRIUSZ
Lr
1 "
..... i
Zródlo: Opracowanie własne.
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III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

110

112

107

184

336

256

730

863

960

961

Z punktu widzenia opracowania, ciekawie mogą przedstawiać się analizy
liczby godzin przepracowane przez osoby związane z realizacją programu SI „Syriusz”
w stosunku do wszystkich godzin przepracowanych w 2003 r. W tym celu
wykorzystano podane na ankietach liczby godzin w ujęciu miesięcznym (patrz, tablica
nr 3) oraz przyjęto, iż przeciętnie, wszyscy pracownicy przepracowali w 2003 r. 3.764
roboczogodzin miesięcznie (ogólna liczba g o d z in /12). Otrzymane wyniki ilustruje
wykres nr 4._ Zgodnie z oczekiwaniami, średnia z pierwszych sześciu miesięcy jest
dość niska. Średnia za ten okres wynosi niespełna 3,2 %. Znaczny wzrost udziału
liczby godzin zauważalny jest w drugiej połowie roku. Średni udział wzrósł prawie
sześciokrotnie do wartości 18,4 %. W ostatnim kwartale 2003 r. przekraczał nawet
23 %. Z całą pewnością do większej wartości tego wskaźnika przyczynił się wzrost
liczby osób wykonujących prace związane z SI „Syriusz” (por. wykres nr 3).

Wykres 4. Miesięczny udział godzin przepracowanych dla celów powstania SI „Syriusz”
Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres nr 5. Zaangażowanie pracowników wykonujących czynności związane z powstaniem
SI „Syriusz”
Źródło: Opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę liczbę osób wykonujących zadania związane z SI „Syriusz”
możliwa jest dalsza analiza określona dla potrzeb tej publikacji, jako stopień
zaangażowania pracowników wykonujących czynności związane z powstaniem SI
„Syriusz”. Odpowiednie współczynniki obliczono jako stosunek liczby godzin
przepracowanych ogólnie w danym miesiącu do Jiczby osób wykonujących działania
w ramach programu SI „Syriusz”. Przedstawiają one zatem przeciętny udział prac dla
celów SI „Syriusz” wykonanych przez osobę, która w danym okresie wykonywała
jakiekolwiek prace z nim związane. Wyliczone w ten sposób wskaźniki przedstawia
wykres nr 5. Należy zwrócić uwagę, iż niniejszy stopień zaangażowania pracowników
podlegał mniejszym zmianom niż miesięczny udział godzin przepracowanych dla
celów powstania SI „Syriusz” (średni półroczne wskaźniki to odpowiednio: w
pierwszej połowie 2003 r. ok. 17 % oraz - w drugiej połowie - ok. 30% ). Średnie
półroczne zaangażowanie pracowników wykonujących zadania związane z realizacją
SI „Syriusz” wzrosło zatem o ok. 80 % podczas, gdy udział liczby wszystkich godzin,
liczony także jako średnie półroczne, wzrósł aż o ok. 480 %.
Podsum ow anie
Analiza kosztów powstania SI „Syriusz”, poniesionych w 2003 r., daje kwotę
ogólną w wysokości 1.102.935 zł. W jej skład wchodzą:
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1) koszty prac / usług / dostaw bezpośrednio związane z realizacją projektu
(888.753 zł);
2) koszty alternatywne związane z osobami wykonującymi prace w ramach
programu SI „Syriusz” (120.990 zł);
3) koszty dostaw/usług pośrednio związanych z realizacją projektu (42.091 zł);
4) inne koszty związane realizacją projektu (51.101 zł).
Interesująca jest wartość współczynnika udziału w tych kosztach nakładów
ponoszonych na wynagrodzenia oraz koszty dodatkowe pracy. W wyniku
szczegółowej analizy danych uzyskano wartość tego współczynnika na poziomie 87 %.
Sumę kosztów alternatywnych zaś, które można interpretować jako całkowite koszty
pracy stanowiły ok. 11 % całości wydatków poniesionych w 2003 r.
Najważniejszą grupą, pod względem udziału kosztów, są wydatki na prace,
usługi i dostawy związane - zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio - z realizacją
programu SI „Syriusz”. Ich udział stanowi prawie 92 % wszystkich wydatków. Waga
tej grupy wynika przede wszystkim, z przyjętej koncepcji realizacji SI „Syriusz”,
polegającej na wykorzystaniu usług outsourcing w celu wykonania prac
wymagających specjalistycznej wiedzy. Szczególnym przykładem był projekt
polegający na wytworzeniu całościowej specyfikacji wymagań SI „Syriusz”,
stanowiący jednocześnie największy projekt wykonany w 2003 r. Grupę wydatków
powiększają także inne zamówienia na usługi typu outsourcing, takie jak analizy,
ekspertyzy i badania.
Stosunkowo mało znaczącą grupę kosztów stanowią wydatki związane z
organizacją spotkań, seminariów i konsultacji, a także ze szkoleniami pracowników
Departamentu Informatyki (koszty inne). Ich łączny koszt w 2003 r. stanowił niespełna
5 % całkowitych wydatków.
Rozważając wyniki analizy, należy wziąć pod uwagę, iż część kosztów została
ustalona na zasadzie szacowania. W szczególności odnosi się to do kosztów, które dla
potrzeb niniejszej publikacji, zostały określone miarą alternatywnych. Ze zrozumiałych
względów przy ich szacowaniu dokonano pewnych założeń. Nie mniej jednak,
niniejsza analiza, daje podstawy do analizy kosztów powstania SI „Syriusz”, a w
okresie późniejszym także efektywności tego programu informatycznego.
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POMIAR EFEKTÓW WDRAŻANIA SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
PRZYKŁAD PROGRAMU SYRIUSZ
Tom asz JE R U Z A L SK I
W stęp
Realizacja systemów informatycznych jest inwestycją. Tak samo, jak
i w przypadku innych inwestycji jej efekty powinny podlegać ocenie, zaś metoda
oceny efektów inwestycji informatycznych powinna umożliwiać adekwatne
pomiary założonych dla nich celów.
Brakuje obecnie zadowalającej metody oceny projektów informatycznych
w administracji publicznej. N a podstawie literatury krajowej i zagranicznej można
stwierdzić, że w metodach oceny projektów nacisk kładzie się na wskaźnikach
ilościowych, a najczęściej na analizie kosztowej. Trzeba jednak zauważyć, że
w przypadku administracji publicznej głównym celem inwestycji informatycznych
nie jest zysk finansowy, lecz zwiększenie efektywności funkcjonowania instytucji
w zakresie prowadzonych przez nią usług i działań biznesowych. W adą
stosowanych metod oceny efektów wdrażania systemów w administracji publicznej
jest brak wykorzystania miar jakościowych. Problem ten dotyczy projektów
realizowanych w Polsce, jak i za granicą.
Podczas przeprowadzania badań w australijskiej agencji rządowej
zauważono, że metody jakościowe są pomijane przy projektach informatycznych
najpewniej z tej przyczyny, że miary ilościowe są łatwiejsze do zdefiniowania i
użycia.1
Przy pomiarze efektywności wdrażania systemów informatycznych
w administracji publicznej, oprócz kosztów realizacji i utrzymania systemu, często
niezbędna staje się analiza innych czynników. Możemy do nich zaliczyć:
efektywność procesów biznesowych, lub satysfakcję z użytkowania systemu.
Konieczność określenia metody pomiaru tych czynników wiąże się m.in.
z procedurami przyznawania Polsce dotacji celowych z Unii Europejskiej. Należą
do nich np. dotacje związane z realizacją systemów informatycznych
w administracji publicznej. Dotacje z Unii Europejskiej m uszą być przeznaczone
na sprecyzowane cele i przynosić oczekiwane efekty, zarówno „twarde” (w pełni
mierzalne), jak i „miękkie” (szacunkowe). Rezultaty podlegają raportowaniu
i powinny być udokumentowane. Wykonanie pomiaru takich efektów powinno
pokazać, że otrzymane środki zostały właściwie spożytkowane, skutecznie - czyli

1 Ch.Lin, G. Pervan, A Public Sector Case Study on Evaluating and Managing the Benefits
o f IS/IT, in Davis Ch. K., Technologies & Methodologies for Evaluating Information
Technology in Business, IRM Press, 2003, s .107
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uzyskano zaplanowane rezultaty, efektywnie - czyli, że rezultaty (ich skala) są nie
mniejsze od oczekiwanych. Dodatkowo, pomiar efektów miękkich musi
przedstawiać przewidywany sposób mierzenia początkowego poziomu danej cechy
i sposób pomiaru postępu w danym zakresie. Stanowi to jedną z potrzeb określenia
metodologii badania efektu realizacji systemu informatycznego, obejmującej
czynniki zarówno twarde, jak i miękkie.
Przy realizacji programu informatyzacji obszarów zabezpieczenia
społecznego i rynku pracy, do oceny pomiaru jego efektów wykorzystuje się
wskaźniki zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Wśród analizowanych czynników
bierze się pod uwagę koszty realizacji i utrzymania systemu, efektywność
zastosowań systemu we wspomaganiu przezeń procesów biznesowych oraz
satysfakcję użytkowników.
Koszty realizacji i utrzymania systemu
Pomiar kosztów jest ważnym i najbardziej popularnym elementem
ilościowej analizy efektywności inwestycji, który możemy wykorzystać do oceny
realizacji systemów informatycznych w administracji publicznej. Koszty systemów
informatycznych możemy podzielić na: koszty realizacji i utrzymania systemu.
O ile koszty realizacji systemu informatycznego można dość łatwo zidentyfikować
w postaci kosztów przygotowania specyfikacji wymagań projektowych, wykonania
oprogramowania oraz zakupu sprzętu komputerowego i wykonania infrastruktury
informatycznej, to w przypadku kosztów utrzymania systemu mamy często do
czynienia z trudnymi do określenia kosztami „ukrytymi”, indukowanymi przez
czynniki z pozoru niezwiązane z utrzymaniem systemu IT.
Koszty systemów informatycznych często są rozkładane w czasie.
W przypadku zaś programów informatyzacji dużych instytucji i przedsiębiorstw
mogą być ponoszone przez wiele lat. Trudno jest wówczas określić na początku
przedsięwzięcia całkowity koszt projektu. Dlatego też, trzeba czasami rozpatrywać
koszty takiej inwestycji w formie przepływów nakładów i przychodów.
Dla programu informatyzacji w administracji publicznej SYR1USZ
przyjęto na przykład, że:
• szacowany poziom kosztów programu wyniesie około 100 min zł,
• nakłady na nowy system ponoszone będą przez trzy lata i łączą się
z nakładami na utrzymanie systemów dotychczasowych,
• roczny koszt utrzymania systemu szacuje się na poziomie 20 min/rok.2
Wobec powyższych założeń uznano, że finansowanie programu powinno
się zbilansować po okresie ok. 9-10 lat. Przepływ nakładów i przychodów
finansowych w programie SYRIUSZ prezentuje tabelica 1.

2 K. Dąbrowska, E. Jankowiak, Z. Olejniczak, Program SYRIUSZ - Zarys metodyki
budowy systemu informatycznego, w: M. Muraszkiewicz, J. S. Nowak, T. Szapiro (red.),
Informatyka w polityce społecznej, Opracowania i materiały, PTI W arszawa 2003, s. 66.
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K olejne lata
„ n a k ła d y ”
„przychody”
A ktualizow ane
przychody
A ktualizow ane
nakłady
Skum ulow ane
„przepływ y”

1
25
0

2
25
0

3
70
0

4
20
80

5
20.
80

6
20
80

7
20
80

8
20
80

9
20
80

0

0

0

65,3

61,0

57,0

53,3

49,8

46,63

25,0

23,4

61,1

16,3

15,3

14,3

13,3

12,5

11,6

-25,0

-48,4

-109,5

-60,5

-14,8

28,0

68,0

105,4

140,3

Źródło: K. Dąbrowska, E. Jankowiak, Z. Olejniczak, Program SYRIUSZ - Zarys metodyki
... op.cit., s. 66.

Ważnym elementem wpływającym na decyzję o wdrażaniu nowego
systemu jest analiza kosztów użytkowania systemu informatycznego. Koszty
utrzymania starego systemu mogą, w niektórych przypadkach, przekroczyć koszt
wdrożenia i utrzymania nowego systemu. Wynika to z rozwoju technologii
informatycznej i nowych standardów, narzucanych na systemy informatyczne.
Utrzymanie systemów opierających się na starych, mało już aktualnych
standardach pociąga za sobą większe koszty i to nie tylko z powodu braku
określonych funkcjonalności zwiększających produktywność pracy związanej
z użytkowaniem systemu, lecz także większych kosztów związanych z pielęgnacją
systemu skonstruowanego w językach już niekoniecznie stosowanych. Koszty te
mogą się wiązać zarówno z faktem projektowania w mało efektywnym języku, jak
i z kosztami pracy pracowników (większa pracochłonność), lub z dodatkowymi
kosztami dostosowywania systemu do współdziałania z systemami, programami
zaprojektowanymi według nowych standardów, które nie są ponoszone
w przypadku projektowania w aktualnie stosowanych językach, zgodnie
z aktualnie przyjmowanymi standardami.
Analizę kosztów użytkowania systemu możemy przeprowadzać według
dwóch podstawowych grup:
1. Koszty zaliczane do działu IT (indukowane przez dział IT).
2. Koszty ponoszone poza działem IT (generowane przez użytkowników
systemu).
Podział ten został zdefiniowany przez praktyków konsultingowych Gartner,
a metody przeprowadzania takiej analizy ujęte w postaci metodyki TCO (Total Cost
of Ownership).
Pierwsza podstawowa grupa zmiennych kosztowych w dziale IT obejmuje:
a) sprzęt i oprogramowanie,
b) działania techniczne,
c) działania administracyjne.
Druga podstawowa grupa zmiennych zdefiniowana przez Gartner, to
koszty ponoszone przez użytkowników, które powstają poza działem IT.
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Interesujące z uwagi na rozkład kosztów jest to, że koszty opisane w drugiej grupie
podstawowej indukują ponad 47% TCO3. Są to koszty użytkownika końcowego,
często też zwane kosztami ukrytymi, gdyż są one trudne do zmierzenia. W ynikają
głównie z obniżenia efektywności pracy spowodowanej utratą produktywności
pracownika. Utrata produktywności pracownika, a więc wartości pracy przez niego
„wytworzonej” w określonej jednostce czasu, w dużej mierze polega na traconym
czasie wynikającym z rozwiązywania problemów związanych ze źle
funkcjonującym systemem na stanowisku pracownika oraz osób współpracujących
z nim (pomoc koleżeńska w rozwiązywaniu problemów), a także na słabej
wydajności systemu, to znaczy: długim uruchamianiu się programów, długim
czasie oczekiwania na odpowiedź systemu, oczekiwaniu na wydruk z programu,
albo oczekiwaniu na pomoc służb informatycznych, czy samokształceniu podczas
pracy. Koszty te obniżają efektywność procesów biznesowych, a więc i
efektywność świadczonych usług poprzez absorbowanie czasu pracowników
przeznaczanego na rozwiązywanie problemów. Oszacowanie tego typu kosztów
jest dość skomplikowane i trudne. Do metod ich analizy możemy zaliczyć wywiad,
ankietę i obserwacje.
Sposób pomiaru kosztów
Koszty projektu informatycznego możemy analizować przy wykorzystaniu
Discounted Cash Flow (DCF) - metody zdyskontowanych przepływów
pieniężnych, która polega na dyskontowaniu do bieżącej wartości przyszłych
przepływów gotówkowych generowanych przez projekt. Jeżeli jednak chcemy
określić wartość bieżącą kosztów projektu systemu, lepszą metodą wydaje się być
Net Present Value (NPV) - wartość bieżąca netto, która dodatkowo uwzględnia
koszty początkowe niezbędne do uruchomienia projektu.
N

p p

DCF =Ti=i 7—
Tv
(1 + k)

n

p p

NPV = l,=i7 (1T +Tk)v - C F »

3 M. Miłosz, Utrata produktywności użytkowników informatyki i jej koszty, w: J.K.
Grabary, J. S. Nowak, Z. Szyjewski (red.), Efektywność zastosowań systemów
informatycznych, t. II, WNT, W arszawa-Szczyrk 2003 s.94, za: T. Byzia, G. Grochowski,
TCO - Total Cost o f Ownership, czyli zarządzanie całkowitymi kosztami posiadania
i użytkowania systemów informatycznych, w: J.K. Grabary, J.S. Owaka (red.) Efektywność
zastosowań systemów informatycznych, t. II, WNT, W a rsz a w a-S z c z y rk 2001.
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gdzie:
N - liczba okresów trwania projektu,
CFi - przepływ gotówkowy generowany przez projekt w i- tym roku,
CF0- suma nakładów inwestycyjnych niezbędnych do uruchomienia projektu.
Po przekształceniu wzoru NPV, możemy także wyliczyć Interna! Rate o f
Return (IRR) - wewnętrzną stopę zwrotu. Określa ona stopę, dla której suma
zdyskontowanych wartości dopływów gotówkowych jest równa sumie
zdyskontowanych wartości odpływów gotówki w okresie życia projektu.

° = t < M - cĄ
Przy znanych wartościach, użytych w powyższych wzorach, możemy
również wyliczyć Return On Im estm en (ROI) - zwrot z inwestycji.

YuZysk_ netto
ROI

1=1

CFn

Jeżeli zaś chcemy określić zmianę kosztów utrzymania systemu, aby
przykładowo porównać koszty utrzymania starego i nowego systemu możemy
wykorzystać następujący wzór:
A zmiana kosztów utrzymania systemu = ku2 - kui,
kur poziom kosztów utrzymania starego systemu,
ku2- poziom kosztów utrzymania nowego systemu,
T

y
A zmiana kosztów utrzymania systemu

xi

Un-T

2-j

i=i T

g

gdzie:
g = min[7’, t t - 7 ’],
t = l...T ...n ,
t - bieżący okres badany,
T - okres wymiany systemu,
n - liczba okresów, w których dokonujemy badania,
x, - koszt utrzymania systemu w okresie t,
g - liczba okresów, które możemy porównać w badaniu (mniejsza wartość z liczby
okresów, które możemy porównać sprzed badania i po badaniu),
W analizie kosztów funkcjonowania systemów informatycznych
wykonanej na potrzeby programu SYRIUSZ posłużono się metodyką TCO.
Przedmiotem analizy była klasyfikacja powiatowych urzędów pracy oraz jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, ze względu na ponoszone koszty w zakresie
IT.
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Zbadane czynniki kosztów, które obejmuje metodyka TCO zostały
zilustrowane rozkładami zmiennych, opisane podstawowymi statystykami oraz
zinterpretowane pod kątem specyfiki analizowanych obszarów. Przykład jednego
z czynników (wydatków na sprzęt w urzędach pracy) ilustruje odpowiednio
rysunek 1 i tablica 2.
Gamma(18,113: 524912)

----- V-

Rys. 1. Analiza wydatków na sprzęt w urzędach pracy
Źródło: G. Krzykowski, E. Syska Raport z badań kosztów funkcjonowania systemów
informatycznych w urzędach pracy i jednostkach pomocy społecznej, Z. Olejniczak (red.),
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Informatyki 2003, s.89.
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T ablica 2. A n aliza w ydatk ów na sprzęt w urzędach pracy

Function
Minimum
Maximum
Mean
Mode
Median
Std. Dev
Variance

=RiskGamma(18,l 13; 524912)
0,0000
-Hnfinity
9507860
8982947
9333473
2234008
4.99079318E+12

Źródło: Krzykowski G., Syska E. Raport z badań

Skewness
Kurtosis
Left X
LeftP
Right X
Right P
Diff. X
Diff. P

0,4699
3,3312
6154855
5,00%
13455883
95,00%
7.3010E+06
90,00%

op.cit., s.89.

Pomiar efektywności wspierania przez system informatyczny procesów
biznesowych
Problem pomiaru efektywności wdrożonych systemów informatycznych we
wspomaganiu procesów biznesowych nie został jeszcze rozwiązany zarówno
w sferze teoretycznej, jak i praktyce. Istniejące publikacje traktują go w sposób dość
ogólnikowy. Przeprowadzane są, co prawda, pomiary efektywności dotyczące, na
przykład, programów rządowych walki z bezrobociem, lecz nie istnieje metoda
pomiaru efektywności systemu informatycznego we wspomaganiu realizacji tych
programów. Problem ten szczególnie zasługuje na uwagę przy wdrażaniu nowych
systemów informatycznych, gdy potrzebne jest namacalne uzasadnienie realizacji
systemu związane z poniesieniem często bardzo wysokich nakładów finansowych.
Dotyczy to zarówno systemów, które mają zastąpić dotychczas używanie, jak
i zupełnie
nowych,
wspomagających
realizację
procesów
dotąd
nie
zautomatyzowanych.
Makrometryka - metoda badania efektywności procesów biznesowych wspieranych
przez system informatyczny
N a potrzeby programu SYRIUSZ w celu określenia zmiany efektywności
wspierania przez system procesów biznesowych, w postaci usług świadczonych
przez Urzędy Pracy i Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej została
stworzona tak zwana „makrometryka”. Makrometryka jest metodą badania
efektywności systemu informatycznego we wspomaganiu procesów biznesowych
w badanych jednostkach. Służyły ona do wykonania pomiaru ilościowego
i jakościowego. Nie jest to badanie oceniające pracę jednostek pod kątem
efektywności pracy ludzkiej, lecz pod kątem oceny systemu informatycznego
i jego możliwości wspierania pracy ludzkiej.
Formularz makrometryki składa się z dwóch dokumentów. Pierwszy to
Główne kryteria wykonawcze Systemu Informatycznego „SYRIUSZ”. Zawiera on opis
celów zawartych w „Dokum encie otwarcia SI SYRIUSZ” z wyszczególnieniem
celów strategicznych projektu, a także celów (zadań) operacyjnych
sprzyjających realizacji celów strategicznych projektu. Oprócz wymienionych
celów, dokument zawiera wyszczególnienie sposobów umożliwiających realizację
187

powyższych celów oraz kryteria jakościowe i ilościowe pomiaru efektywności
procesów. Drugim dokumentem pomiaru jest ankieta: Tabele pomiaru zawierające
zestaw pytań podzielonych według kryteriów wyszczególnionych w pierwszym
dokumencie, rozbitych na kryteria jakościowe umożliwiające określenie w sposób
„zero-jedynkowy” istnienie określonego zjawiska, a także odkrycie układu
odniesienia dzięki pytaniom otwartym oraz kryteria ilościowe przedstawiające,
przy użyciu skali porządkowej i stosunkowej, wielkości zjawisk przekładających
się na efektywność procesów biznesowych.
Jak już wcześniej wspomniano, dokument makrometryki „Główne kryteria
wykonawcze Systemu Informatycznego „SYRIUSZ” zawiera opis celów
z wyszczególnieniem celów strategicznych projektu, celów operacyjnych
sprzyjających realizacji celów strategicznych projektu, a także wykaz sposobów
umożliwiających realizację powyższych celów oraz kryteria jakościowe i ilościowe
pomiaru efektywności. Są to czynniki, które wykorzystywane są też w przypadku
Zrównoważonej Karty Wyników, co więcej, możemy zauważyć pomiędzy nimi
pewne związki. Wskaźniki, bowiem zawarte w tabelach pomiaru makrometryki są
przyporządkowane odpowiednim kryteriom pomiaru określonych sposobów
realizacji założonych celów, które z kolei wynikają ze zdefiniowanych celów
zarówno strategicznych, jak i operacyjnych. T ą zależność ilustruje rysunek 2.

Rys. 2. Schemat konstrukcji makrometryki
Źródło: opracowanie własne.

Przykład opisu zależności z rysunku 2 p rzed staw iają poniższe
założenia dotyczące jed n eg o z celów strategicznych oraz m iar jeg o
realizacji.
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Cel strategiczny
Zwiększenie dynamiki „przepływu zasobów ludzkich” przez strefę
poszukujących pracy i bezrobotnych;
Cel strategiczny wynika ze stwierdzenia, które w spójny i właściwy sposób
rozwiązuje
problem
prymatu
zjawisk
gospodarczych
(pierwotnych)
i bezpieczeństwa socjalnego (wtórnych): nie je st problemem utrata zatrudnienia,
ale jeg o powtórne uzyskanie.
Cele ('zadania') operacyjne sprzyjające realizacji celu strategicznego projektu
..SYRIUSZ”:
1.

W zakresie zwiększenia dynamiki „przepływów zasobów ludzkich” celami
operacyjnymi są:
a) usprawnienia pośrednictwa pracy poprzez stworzenie efektywnej
platformy dla wymiany ofert pracy w skali krajowej,
b) połączenie sieci teleinformatycznej wspierającej polski rynek pracy,
świadczenia rodzinne i pomoc społeczną z siecią europejską. Chodzi
głównie o wykorzystanie istniejącej sieci i standardów EIJRES,
c) stworzenie możliwości rozszerzenia i przybliżenia usług pośrednictwa
przez Internet.

Sposoby realizacji celów

dla
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

Usprawnienie pośrednictwa pracy przez stworzenie efektywnej platformy
wymiany ofert pracy w skali krajowej jest możliwe do osiągnięcia poprzez:
jednolite zasady definiowania ofert pracy;
stały monitoring i aktualizację ofert pracy;
ułatwienie i rozszerzenie dostępu do krajowych ofert pracy;
poprawę jakości pośrednictwa pracy poprzez:
a) systematyczne rozpoznawanie potrzeb pracodawców w zakresie
aktualnego i przyszłego zapotrzebowania na kadrę o określonych
kwalifikacjach,
b) wyłanianie segmentów pracodawców i poszukujących pracy,
c) wprowadzanie nowych form pośrednictwa pracy,
d) zwiększenie liczby parametrów dopasowujących oferty pracy
i kandydatów do pracy,
e) poprawę trafności doboru kandydatów,
f) monitorowanie skuteczności działań pośrednictwa pracy,
g) skrócenie czasu obsadzenia wolnych miejsc pracy.
uproszczenie sposobu zgłaszania wolnych miejsc pracy;
uzyskiwanie pełnych i aktualnych informacji o rynku pracy;
poprawę systemu gromadzenia informacji nt. pracodawców, ich oczekiwań
wobec urzędów pracy oraz oceny świadczonych usług;
promocję migracji zarobkowej;
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9) profesjonalną promocję usług;
10) umożliwienie dostępu do aktualnych baz danych o pracodawcach.
Ilościowe kryteria pomiaru realizacji celów (wskaźniki efektywności)
1. Czas obsadzenia wolnego miejsca pracy.
2. Procent ofert skutecznie wykorzystanych w ciągu 30 dni od daty ich
zgłoszenia.
3. Liczba klientów korzystających z usług pośrednictwa pracy w przeliczeniu na
1 pośrednika pracy.
4. Stosunek pozyskanych ofert pracy na lokalnym rynku pracy do liczby osób
podejmujących zatrudnienie w badanym okresie.
5. Liczba skierowań do pracy potrzebnych do zapełnienia 1 stanowiska pracy.
Ww. kryteria są przykładem powiązania analogicznego do zależności,
które występują w Zrównoważonej Karcie Wyników, a dokładniej do łańcucha
przyczynowo - skutkowego IT (rysunek 3). Kryteria ilościowe wyliczane są
w makrometryce, stanowiąc zarazem mierniki efektywności realizacji celów
operacyjnych powiązanych ze strategią. Te powiązania identyfikują istniejące
równolegle obok siebie projekty strategiczne.

Źródło: opracowanie własne.

Przykład powiązania wskaźników efektywności z celami strategicznymi.
Przykład I
Cel strategiczny, zwiększenie dynamiki „przepływu zasobów ludzkich” przez
strefę poszukujących pracy i bezrobotnych.
Cel operacyjny: usprawnienia pośrednictwa pracy poprzez stworzenie efektywnej
platformy dla wymiany ofert pracy w skali krajowej.
Wskaźnik efektywności: procent ofert skutecznie wykorzystanych w ciągu 30 dni
od daty ich zgłoszenia.
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Z w iększenie dynam iki N .
_
„przepływ u zasobów
ludzkich” przez strefę X lsp raw n ien ia pośrednictwit
poszukujących p r a c y / pracy poprzez stworzenie
i bezrobotnych /
efektyw nej platform y dla
.
\ w ym iany ofert pracy w skali
—---------krajowej
/

Procent ofert skutecznie
w ykorzystanych w ciągu 30
dni od daty ich z g ło sz e n ia /
W skaźnik bliski 100%

Rys. 4. Łańcuch przyczynowo skutkowy dla przykładu I
Źródło: opracowanie własne.

Interpretacja wskaźnika
Obecna, średnia wielkość wskaźnika udziału ofert skutecznie
wykorzystanych w ciągu 30 dni, od daty ich zgłoszenia wynosi 71%, ale mediana
86% (połowa badanych Urzędów podaje procent ofert skutecznie wykorzystanych
w ciągu 30 dni od daty ich zgłoszenia poniżej 86%, a druga połowa powyżej 86%).
Oznacza to zjednej strony, że połowa jednostek posiada wysokie wartości
wskaźników (przekraczające średnią), lecz z drugiej strony, że reszta jednostek ma
w związku z tym niskie wartości wskaźnika. Powyższe obserwacje ilustruje tabela
3 i rysunek 5.
Omawiany wskaźnik powinien być bliski 100%, przy czym najlepiej,
gdyby średnia i mediana wartości wskaźnika były bliskie siebie, świadczyłoby to
o małym zróżnicowaniu pomiędzy urzędami, a więc o małych dysproporcjach
pomiędzy nimi. Okres 30 dni wystarcza, aby ofertę wręczyć przynajmniej 3
osobom i w tym czasie powinny oni stawić się u pracodawcy.
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T ablica 3. W skaźnik - sk u teczn ość w ykorzystania ofert
Procent ofert skutecznie w ykorzystanych w ciągu 30 dni od daty ich zgłoszenia

1%
5%
10%
25 %

Percentiles
.0104
.0248
.03
.577

Sm allest
.0104
.024877
.03
.055

.86

50%
75%
90%
95%
99%

.95
.99
.997
.99834

L argest
.99
.99
.997
.99834

M ean
Std. Dev.

.71426
.3454382

V ariance
Skew ness

.1193275
-1.183017

Źródło: Raport z odczytu stanu i zakresu zastosowań informatyki w pracy Urzędów Pracy.
Okres badany: 2002 rok, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Informatyki 2003, s. 14.
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Rys. 5. Histogram rozkładu procentu ofert skutecznie wykorzystanych w ciągu 30 dni od
daty ich zgłoszenia
Źródło: Raport z odczytu stanu i zakresu ..., op.cit., s. 15.

Przykład II
Cel strategiczny, zwiększenie efektywności systemu usług społecznych poprzez
właściwe adresowanie usług i świadczeń pieniężnych, monitorowanie ich
skuteczności i aktywne zarządzanie środkami finansowymi państwa na cele
społeczne.
Cel operacyjny: zintegrowanie systemu informatycznego dla usług społecznych
z innymi systemami zewnętrznymi.
Wskaźnik efektywności', czasochłonność rejestracji klientów systemu usług
społecznych (średni czas rejestracji).
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Zw iększenie efektywności
system u usług społecznych
Zintegrow anie systemu
\
inform atycznego dla usług /
^
społecznych z innymi / Czasochłonność rejestracji
systemami zew nętrznym i/
klientów systemu usług
V.
1
społecznych (średni c z a s /
\
rejestracji)
/

W artość wskaźnika bez
sztyw nych ustaleń

Rys. 6. Łańcuch przyczynowo skutkowy dla przykładu II
Źródło: opracowanie własne.

Interpretacja wskaźnika
Aktualnie, średnia wielkość wskaźnika wynosi 20,6, przy medianie równej
20 - połowa badanych Urzędów podaje, że średni czas rejestracji (w minutach)
klienta jest mniejszy niż 20 minut, a reszta, że liczba jest większa od 20. Świadczy
to o małym zróżnicowaniu rozkładu badanego zjawiska pomiędzy dwiema częściami
badanych urzędów, a więc o względnie małych dysproporcjach pomiędzy nimi.
Powyższe obserwacje ilustruje tablica 4 i rysunek 7.
Czas rejestracji należy oceniać w kontekście liczby czynności, które należy
przeprowadzić. Wskaźnik ten nie musi maleć wraz z rozwojem systemu. Mniejsze
wartości wskaźnika mogą być uzasadnione w przypadku wykorzystania danych
klientów z innych systemów informatycznych.
Tablica 4. wskaźnik - czas rejestracji klienta
Średni czas rejestracji (w minutach) klienta

1%
5%
10%
25%
50%
75%
90%
95%
99%

Percentiles
7
8
10
15

Smallest
7
8
10
10

20
26
30
40
40

Largest
30
35
40
40

Mean
Std. Dev.
Variance
Skewness

20.58333
8.503361
72.30714
.5401339

Źródło: Raport z odczytu stanu i zakresu ..., op.cit., s.58.
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Rys. 7 Histogram rozkładu średniego czasu rejestracji (w minutach) klienta
Źródło: Raport z odczytu stanu i zakresu
op.cit., s.59.

Założeniem makrometryki jest wykonanie dwóch odczytów jakościowych
i ilościowych, stanu i efektywności zastosowań informatyki, w pracy urzędów
pracy i jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Pierwszym okresem
badanym był rok 2002. Pomiar z tego okresu miał na celu określenie aktualnego
(wówczas) stanu zastosowań informatyki, poprzez szereg wskaźników mierzących
zarówno stan jakościowy, jak i efektywność systemu informatycznego we
wspomaganiu procesów biznesowych oraz miał pomóc w wyciągnięciu wniosków,
jakie są obecne braki i zapotrzebowania badanych jednostek, dotyczące rozwiązań
informatycznych wspomagających pracę.
Pierwszy odczyt makrometryki wiąże się z otrzymaniem układu
odniesienia poprzez określenie pomiaru efektywności systemów, dotąd
stosowanych w badanych urzędach. Kolejne badanie z wykorzystaniem
metodologii makrometryki zostanie powtórzone w roku 2006, wg stanu na
grudzień 2005 roku. Będzie ono charakteryzowało stan i efektywności zastosowań
informatyki po wdrożeniu projektowanego systemu. Zestawienie wyników obu
badań pozwoli obiektywnie ocenić skutki wdrożenia programu SI SYRIUSZ
w kontekście zmian efektywności systemu, we wspomaganiu świadczonych usług.
Badanie satysfakcji użytkowników systemu informatycznego
Celem badania satysfakcji użytkowników funkcjonującego systemu
informatycznego jest określenie poziomu satysfakcji (zadowolenia) zarówno z jego
wykorzystania, jak i obsługi przez dział informatyczny. Wskaźniki satysfakcji są
miarami „miękkimi”, szacunkowymi, określanymi według zdefiniowanej metody.
Pomiarami satysfakcji klienta z rozwiązań IT zajmują się m.in. specjaliści
z Gartner Group, często analizując satysfakcję w porównaniu z efektywnością
(produktywnością) rozwiązań IT.
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Badanie satysfakcji z użytkowania systemu jest jednym z badań
prowadzonych w ramach programu SYRIUSZ. Badanie i prezentacja wskaźników
satysfakcji z użytkowanych systemów informatycznych zostało zrealizowane
w kontekście opracowania wymagań i budowy SI SYRIUSZ.
Badanie to polegało na przeprowadzeniu sondażu w postaci ankiety
zwrotnej (najczęściej w formie elektronicznej) oraz opracowaniu i analizie
wyników ankiety, wraz z podaniem wniosków i rekomendacji dla kierownictwa.
Kwestionariusz ankietowy składał się z następujących części: informacji
demograficznych o wypełniającym ankietę, pytań szczegółowych dotyczących
satysfakcji zużytkow ania poszczególnych systemów informatycznych (do tych
systemów zaliczamy podstawowe systemy badanej jednostki, środowisko
programowe np. MS Windows oraz pakiet biurowy np. MS Office wraz z pakietem
poczty elektronicznej) oraz ogólnej oceny pracy działu odpowiedzialnego za sferę
informatyki w badanej jednostce.
W ramach badania przeprowadzono analizę ilościową i jakościową. W celu
ewentualnego wykrycia zjawisk, mających wpływ na satysfakcję użytkowników
technologii informatycznych, nie ujętych wprost w pytaniach ankiety, dołączono
do niej zestaw tzw. pytań otwartych, które umożliwiły użytkownikom
zasygnalizowanie ich indywidualnych ocen, poglądów i problemów. Analiza pytań
otwartych była integralną częścią badania.
W wyniku analizy otrzymanych wyników zostały określone główne
źródła satysfakcji użytkowników systemu informatycznego oraz najbardziej
istotna część badania, czyli określenie sumarycznej miary zadowolenia
użytkowników. Miara zadowolenia jest skonstruowana, jako skalowana na
przedział 0-1 średnia arytmetyczna odpowiedzi, takich jak:
• całościowe zadowolenie użytkowników ze wsparcia dla poszczególnych
systemów informatycznych,
• ocena wpływu pracy działu odpowiedzialnego za sferę informatyki
w badanej jednostce (lub zewnętrznego Help Desku) na realizację celów
jednostki, w której pracują respondenci, oraz
• odczucia poprawy jakości systemów informatycznych w okresie pracy
respondentów.
Zagadnienia te zostały wybrane dla określenia miary zadowolenia, jako
najbardziej
zagregowana
forma
wyrażenia
całościowego
zadowolenia
użytkowników.
Na podstawie badania określono główne źródła satysfakcji użytkowników
systemów informatycznych. Są to: krótki czas i skuteczność reakcji wsparcia
technicznego przez Help Desk, mila i kompetentna obsługa z ich strony oraz
w większości, pozytywna ocena jakości eksploatowanych systemów w zakresie
Rynku Pracy i Pomocy Społecznej, oraz pakietów biurowych.
Poniżej znajdują się fragmenty zawierające szczegółowe wyniki badania
satysfakcji
użytkowników
systemu
informatycznego
POMOST,
wykorzystywanego w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej.
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T ablica 4 . K om fort pracy z program em P O M O ST

Opisowa nazw a
zjaw iska
Ź ródło

R ekom endacja
postępow ania

Średnia ocena komfortu pracy z programem POMOST.
58% respondentów' wysoko oceniło wygodę obsługi, estetykę
i prędkość działania systemu, natomiast 42% podało ocenę niską lub
bardzo niską.
Poprawa wygody obsługi, szybkości działania i łatwiejszego
zrozumienia aplikacji funkcjonujących w tym obszarze.

Źródło: Inwentaryzacja systemów, opis hierarchii procesów biznesowych w obszarach
Pomocy Społecznej, Rynku Pracy oraz koncepcja zakresu SI SYRIUSZ,. Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 2003 s.39.
Tablica 5. Niezawodność programu POMOST
Opisow a nazwa
zjaw iska
Źródło

Przypuszczalna
przyczyna

Zdaniem w iększości respondentów stopień niezaw odności systemu
jest dobrze oceniany.
Zdaniem 55% respondentów w programie POMOST błędy lub
zawieszenia zdarzają się raz na parę tygodni. 20% ankietowanych
uważa, że błędy w systemie nie zdarzają się wxale.
Nie dotyczy.

Szczegółowa analiza aplikacji funkcjonujących w Pomocy Społecznej.
R ekom endacja
postępow ania
Źródło: Inwentaryzacja systemów, op. cit., s.39.

Końcowym etapem badania satysfakcji użytkowników systemu IT jest
podanie wniosków i rekomendacji. W taki też sposób zostało podsumowane
badanie w ramach programu SYRIUSZ.
Wnioski dotyczące programu POMOST
Obserwacje
Program POMOST w dobrym stopniu realizuje potrzeby biznesowe jego
użytkowników. Gorzej została oceniona wygoda obsługi programu POMOST oraz
jego szybkość działania.
Aplikacje programu POM OST uważane są za stosunkowo niezawodne,
co objaw ia się rzadko występującymi błędami oraz zawieszeniam i w pracy
systemu, lub też innymi błędami w jego funkcjonowaniu. Do niewielkiej liczby
błędów wynikających z własnej winy przyznali się użytkownicy.
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Z alecenia dotyczące program u PO M O ST
Przeprowadzić
rozpoznanie
rzeczywistych
potrzeb
biznesowych
użytkowników programu POMOST, aby w kolejnym kroku dodać do systemu
oczekiwaną funkcjonalność, tak by w większym niż dotychczas stopniu spełnia! ich
potrzeby biznesowe. Niewątpliwie również należy zwrócić uwagę na poprawienie
wygody obsługi systemu i szybkości jego pracy oraz na to, by liczba występujących
błędów i problemów w jego funkcjonowaniu znacznie spadła.4
Po zakończeniu programu SYRIUSZ przewiduje się powtórzenie badania
satysfakcji. Oczekuje się wzrostu poziomu satysfakcji z użytkowania systemu,
między innymi w wyniku wyeliminowania problemów oraz zrealizowania zaleceń
uwzględnionych w raporcie z pierwszej części badania (stan sprzed wdrożenia
nowoprojektowanego systemu).
Oczekiwane rezultaty wskaźników projektu SYRIUSZ
W wyniku realizacji programu SYRIUSZ, zakłada się wzrost wartości
wskaźników efektywności systemu informatycznego we wspomaganiu procesów
biznesowych. Obniżone wartości wskaźników mogą jednak wystąpić w fazie
początkowego użytkowania nowego systemu. Wynikać to może z braku
zapoznania się użytkowników z obsługą systemu i jego możliwościami. Mniejsze
wartości niektórych wskaźników, niekoniecznie też muszą determinować ogólny
spadek efektywności. Posiadanie w systemie znacznie większej ilości danych może
powodować dłuższy czas ich przetwarzania, ale w zamian możemy uzyskać na
przykład lepsze dopasowanie kandytata do oferty pracy, przez co otrzymamy
wzrost wskaźnika efektywności obsadzania ofert pracy w ciągu 30 dni od daty ich
zgłoszenia.
Poza tym nie oczekuje się wzrostu wszystkich wskaźników, gdyż ich
wzrost niekoniecznie oznaczałby poprawę efektywności usług. Na przykład
poprawa wskaźnika czasu rejestracji bezrobotnego rozumiana jako krótszy czas
obsługi niekoniecznie oznacza poprawę efektywności. Wynika to z tego, iż dłuższy
czas obsługi bezrobotnego może dla niego oznaczać lepszej dopasowane usług dla
niego adresowanych.
Bardzo prawdopodobny jest wzrost kosztów utrzymania nowego systemu
informatycznego. Wiąże się to rozbudową sieci publicznych służb zatrudnienia,
powstaniu szeregu nowych rejestrów oraz innymi wymaganiami stawianymi przed
nowym systemem informatycznym pod kątem spełniania przez niego standardów
obowiązujących w Unii Europejskiej. Część kosztów utrzymania systemu może
jednak zmaleć na przykład, poprzez obniżenie kosztów obsługi bezpośredniej
systemu w wyniku przejścia na centralną aktualizację aplikacji.
Jednym z celów realizacji nowego systemu jest także wzrost poziomu
satysfakcji użytkowników systemu. Chociaż w początkowej fazie użytkowania

4 Inwentaryzacja systemów, op.cit., s.43.
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systemu poziom satysfakcji raczej spadnie. Osoby niezapoznane z nowym
oprogramowaniem mogą narzekać na jego obsługę. Wymaganiem stawianym
przed tworzonymi aplikacjami w ramach systemu SYRIUSZ są intuicyjne
interfejsy użytkownika, lecz pomimo tego użytkownicy będą musieli poznać
obsługę nowych funkcjonalności. Wraz z poznawaniem obsługi nowego systemu
poziom satysfakcji jego użytkowników powinien systematycznie rosnąć.
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TEST HOMOLOGACYJNY APLIKACJI SI SYRIUSZ, JAKO
WERYFIKACJA JAKOŚCIOWA PRODUKTÓW
Elwira JANKOWIAK
Idea homologacji
Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30
sierpnia 2004r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w
urzędach pracy nakłada
na wszystkich dostawców oprogramowania
informatycznego znajdującego się w tych że jednostkach obowiązek zgłaszania
systemu do testów homologacyjnych1. Po raz pierwszy homologacja systemów
informatycznych, działających w obszarze Rynku Pracy, stała się przedmiotem
regulacji prawnych.
Już od kilku lat, urzędy administracji publicznej korzystają ze
specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Stale rozwijające się
technologie teleinformatyczne gwarantują sprawną organizację pracy, terminowość
realizowanych zadań, wysoką jakość zbieranych i przetwarzanych danych. Brak
standardów, które powinno spełniać oprogramowanie dostarczone dla instytucji
rynku pracy2 stanowi główną przyczynę różnic w zakresie funkcjonalnym,
merytorycznym i jakościowym gromadzonych danych. Stosowanie tak wielu,
różniących się od siebie produktów, jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym
i niepożądanym z uwagi na prawidłowy obieg informacji między jednostkami
każdego szczeblach administracji publicznej oraz obsługę obywateli zgodnie
z obowiązującym prawem.
Aby zapobiec tego typu nieprawidłowościom i uzyskać jednolitą, wysokiej
jakości informację ze wszystkich jednostek należy, zgodnie z obowiązującym już
Rozporządzeniem nt. homologacji przeprowadzać testy homologacyjne.
Homologacja oprogramowania informatycznego polega na zbadaniu i stwierdzeniu
jego zgodności zobow iązującą wersją wymagań homologacyjnych, ustanowioną
przez ministra właściwego do spraw pracy. Stwierdzenie zgodności systemu
informatycznego z obowiązującą wersją wymagań homologacyjnych następuje
w świadectwie homologacji wydanym przez Ministra, po przeprowadzeniu testów.
W ten sposób powstanie jednolity, zestandaryzowany, w pełni kontrolowany,
system obsługi informacji o zasięgu ogólnokrajowym. Ma to ogromne znaczenie
dla jednostek administracji publicznej w celu zachowania całkowitej integralności
systemów znajdujących się w instytucjach rynku pracy.
Rozporządzenie określa przedmiotowy zakres regulacji, który dotyczy:

1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 sierpnia 2004r w sprawie
homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach pracy, Dz.U. 204/ 2004,
jx>z. 2085.
Można przyjąć, że tymi instytucjami są urzędy pracy chociaż ustawa o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podaje szerszą definicję.
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1.

Standardów wymagań homologacyjnych, a w tym:
a) struktury działania systemu,
b) standardów zastosowanych w systemie informatycznym,
c) norm spełnianych przez system informatyczny,
d) zakresu i struktury danych przetwarzanych i gromadzonych przez
system informatyczny,
e) stosowanych protokołów i zakresu wymiany danych,
f) opisu wymagań dla baz danych,
g) opisu wymagań dla platformy systemowej,
h) określenia standartowej konfiguracji sprzętu i oprogramowania, do
przeprowadzenia testów homologacyjnych,
i) opisu minimalnego poziomu niezawodności i wydajności systemu
informatycznego,
j) opisu zasad obsługi sytuacji wyjątkowych,
k) opisu utrzymania systemu informatycznego,
1) wykazu niezbędnej dokumentacji.
2. Trybu homologacji systemów informatycznych stosowanych w jednostkach
administracji rządowej, tj.:
a) zakresu wymagań homologacyjnych i sposobu ich ogłaszania,
b) warunków zgłaszania systemów informatycznych do homologacji,
c) przebiegu procedury homologacji.
Reasumując, wprowadzone przez Ministra Gospodarki i Pracy
rozporządzenie w sprawie homologacji pozwoli, przede wszystkim, na zarządzanie
jakością oprogramowania stosowanego w jednostkach administracji publicznej,
zarządzanie strukturą i zakresem danych, zarządzanie zawartością rejestrów,
zarządzanie bezpieczeństwem zgromadzonych danych, zarządzanie zmianami
oprogramowania w sytuacji, gdy zaistnieje taka konieczność (np. zmiana
obowiązujących przepisów prawnych) oraz zarządzanie wprowadzaniem nowych
rozwiązań technologicznych.
Architektura SI SYRIUSZ3
Uwarunkowania mające zasadniczy wpływ na przyjęte w SI SYRIUSZ
rozwiązania to:
• rozproszenie lokalizacji zadań (specyfika obszaru wspieranego przez system +
infrastruktura teleinformatyczna kraju)
• aktualna infrastruktura sprzętowa,
• wymagania na bezpieczeństwo systemu: baza danych, dostęp do aplikacji,
dostęp do LAN, przesyły w LAN, dostęp do WAN, przesyły w WAN (Ustawa
o ochronie danych osobowych),
• sposób finansowania + ewolucyjne (przyrostowe) wdrożenie SI SYRIUSZ,
• zakładany system utrzymania.
3 Dokument etapowy programu SI SYRIUSZ, wer. 2.0, Departament Informatyki, MGiP,
23 kwietnia 2004 r
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System Informacyjny „SYRIUSZ”, będzie wspierał realizację zadań
jednostek w obszarach: praca i zabezpieczenie społeczne, na 4. poziomach,
obejmujących następujące szczeble administracji rządowej i samorządowej:
1. Centrala (Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Polityki Społecznej).
2. Województwo (UW, WUP, ROPS, WPS).
3. Powiat (starostwo, PUP, PUP-filie, PCPR, MOPR, MOPR-filie).
4. Gmina (OPS, CIS, UG).
Do systemu SYRIUSZ zastosowano architekturę mieszaną. W tym
przypadku architektura mieszana oznacza, że procesy kluczowe są realizowane
przez Aplikacją centralną, natomiast procesy autonomiczne są, de facto,
realizowane w architekturze rozproszonej (procesy autonomiczne - zadania własne
na poziomie lokalnym).
Na poziomie centralnym zostanie utworzona Hurtownia danych, w której
będą gromadzone dane i informacje, dostarczane przez jednostki na wszystkich
poziomach, niezbędne do przeprowadzania różnego rodzaju analiz i prognoz oraz
wykonywania sprawozdań statystycznych.
Do najważniejszych elementów architektury SI SYRIUSZ należy
utworzenie głównego centrum przetwarzania, czyli tzw. Aplikacji centralnej (AC)
oraz Operacyjnych Centrów Przetwarzania (OCP).
Ujęcie jakości
Budowa, jak i rozwój istniejących systemów informatycznych to przede
wszystkim, główne zainteresowanie przemysłu informatycznego. Programy
komputerowe to przede wszystkim zbiory danych, które zaspokajają potrzeby
potencjalnych użytkowników w związku z czym, użytkownik oczekuje od
dostawcy oprogramowania wysokiej jakości.
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Jakość oprogramowania można sprawdzić na dwa sposoby, poprzez:
1. Standardowe Ujęcie Jakości- to ujęcie jakości dla całego produktu, aplikacji.
2. Rozszerzone Ujęcie Jakości- to nic innego jak jakość całego systemu, jego
zintegrowanych aplikacji oraz przepływy między nimi.
Tworzenie jakości w systemie
Zdefiniowanie jakości programów komputerowych nie należy do
najłatwiejszych, ponieważ jest uzależnione od wielu różnych czynników.
Użytkownik końcowy, dla którego jest budowany program będzie postrzega! jego
jakość, jako możliwość rozwiązywania bieżących i przyszłych problemów, w jak
najkrótszym czasie. Natomiast dla producenta oprogramowania jakość wiąże się ze
spełnieniem warunków zgodnych ze specyfikacją i projektem programu. Jakość
programu zależy przede wszystkim od tego ile przyszły użytkownik jest w stanie
zapłacić za program komputerowy. Dlatego zarówno jedna jak i druga strona
poszukuje obiektywnej metody oceny produktu poprzez zastosowanie różnego
rodzaju charakterystyk.
Charakterystyki jakościowe oprogramowania4
Do podstawowych charakterystyk oprogramowania należy zaliczyć:
1. Zrozumiałość- oprogramowanie ma tę cechę w stopniu proporcjonalnym do
pojmowania przeznaczenia produktu przez użytkownika, lub osobę oceniającą.
Cecha ta oznacza, że oprogramowanie jest napisane jasno i w prosty sposób,
nie zawiera wyrażeń żargonowych, trików, niewłaściwie zdefiniowanych
terminów i symboli. Zrozumiałość jest większa, gdy oprogramowanie zawiera
stosowne odnośniki literaturowe, diagramy przepływu, konsekwentnie
stosowane symbole i oznaczenia, nazwy zmiennych kojarzą się
mnemotechnicznie z ich zawartością i są łatwe do odróżnienia.
2. Kompletność- oprogramowanie posiada tę cechę w stopniu proporcjonalnym
do obecności i pełnego rozwinięcia wszystkich jego części. Cecha ta oznacza,
że zawartość oprogramowania jest w pełni zgodna ze spisem części, funkcji,
operacji, przeznaczeń istotnych dla użytkownika, danych itp. Na przykład
oprogramowanie jest kompletne, gdy:
a) wszystkie odnośniki i dane wejściowe są obecne,
b) wszystkie bazy danych, pliki i moduły niezbędne dla poprawnego
funkcjonowania są zabezpieczone przed utratą z winy wadliwego
działania sprzętu, lub niepożądaną ingerencją.
Oprogramowanie nie jest kompletne gdy:
a) dokumenty lub ich części są pominięte lub niedostatecznie rozwinięte,
b) zawiera niepełne dane, złe formaty danych, niezdefiniowane wartości
itp.
4 Romuald Zalewski, Wyróżniki jakości oprogramowania komputerowego, „Problemy
Jakości” grudzień 1997 r.
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2.

Zwięzłość- oprogramowanie na cechę zwięzłości wówczas, gdy nie zawiera
nadmiarowych informacji. Nadmiar informacji pisanej i powtórzenia
w różnych częściach oprogramowania zacierają znaczenie i utrudniają odbiór
ważnych szczegółów. Zwięzłość łatwiej opisać przykładami negatywnymi niż
pozytywnymi:
a) powtórki identycznej sekwencji kodów w licznych miejscach, które
można zastąpić instrukcjami makro lub podprogramami,
b) nadmierne i dowolne dzielenie algorytmu, które nie uwzględnia
diagramu lub funkcjonalności,
c) nadmierny podział programu na moduły, funkcje, podprogramy, które
nie są ogólnie wykorzystywane.
3. Przenośność- oprogramowanie ma cechę przenośność wówczas, jeśli można je
łatwo przenieść na inną platformę sprzętową i system operacyjny, i używać na
komputerze o innej konfiguracji. Zgodność z tą cechą oznacza, że
oprogramowanie nie wymaga dodatkowych środków, procedur, lub
podprogramów, które mogą się różnić w poszczególnych komputerach.
Użytkowanie łatwo przenośnego oprogramowania wymaga odpowiedniego
działania w sferze projektowania i uwzględniania kosztów i efektywności.
Oprogramowanie jest przenośne, gdy:
a) wykorzystuje funkcje i podgrupy charakterystyczne dla uniwersalnego
stosowania: jest podobne pod względem organizacji wyjścia,
dokładności itp.
Oprogramowanie powyższej cechy, gdy:
a) odwołuje się do zasadniczych materiałów i informacji zawartych
w innym dokumencie,
b) wykorzystuje szczególne i unikatowe cechy systemu operacyjnego,
które nie są dostępne w innych systemach.
4. Spójność- oprogramowanie posiada tę cechę w stopniu zależnym
(proporcjonalnym) od (do):
a) stosowania jednolitej technologii, symboliki i zapisów wewnątrz
oprogramowania (spójność wewnętrzna),
b) spełnienia oczekiwań i potrzeb odbiorcy (spójność zewnętrzna).
Jest oczywiste, że spójność (wewnętrzna) wymaga zrozumiałości
oprogramowania. Produkt niespójny wewnętrznie może sygnalizować istnienie
luk informacyjnych. Spójność zewnętrzna świadczy o tym, że oprogramowanie
spełnia wymagania, specyfikacje, ograniczenia i inne warunku.
Niektóre przykłady pozytywne:
a) zgodność
formalna
między
projektem
oprogramowania
a wymaganiami (np. zgodność numeracji),
b) zgodność pomiędzy algorytmem programu i jego częściami
składowymi, projektem, wymaganiami,
c) używanie zdefiniowanych
symboli,
zmiennych,
terminologii
konsekwentnie w całym oprogramowaniu.
Przykłady negatywne są odwrotnością przykładów pozytywnych.
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5.

Utrzymywalność- oprogramowanie posiada tę cechę w stosunku
proporcjonalnym do łatwości dokonywania zmian i usprawnień, lepiej
satysfakcjonujących użytkownika. Cecha ta jest wiązana z innymi:
zrozumiałość,
testowalność
i
modyfikalność.
Zwłaszcza
łatwość
modyfikowania w celu eliminowania dostrzeżonych słabości, wzmocnienia
możliwości, tworzenie wersji działających pod innymi systemami
operacyjnymi na innych platformach sprzętowych.
6. Testowalność- oprogramowanie ma tę cechę w stosunku proporcjonalnym do
możliwości opracowania kiyteriów akceptowania i oceniania uzyskiwanych
wyników. Testowalność obejmuje dwa zagadnienia: definiowanie testów
i ocenę na ile produkt (wynik) owe testy spełnia.
Oprogramowanie zbudowane modularnie jest łatwiejsze do testowania, bowiem
testy mogą tworzyć sekwencje zbudowane w sposób systematyczny. Zaleca się,
by oprogramowanie wspomagało testowanie poprzez wprowadzenie informacji
cząstkowych lub pośrednich.
7. Użyteczność- oprogramowanie ma tę cechę proporcjonalnie do wygody,
celowości i praktyczności użytkowania. Są dwa aspekty użyteczności:
a) możliwość użycia oprogramowania, lub jego części do innych zadań
niż oryginalnie był przeznaczony,
b) możliwość zmiany formatu danych wejściowych, wyjściowych,
łatwość interpretacji wyników, dobre zdefiniowanie baz danych.
Użyteczność oprogramowania zależy w znacznym stopniu od interfejsu, który
pozwala użytkownikowi komunikować się z komputerem. Interfejs musi być
przyjazny nawet dla niedoświadczonego użytkownika.
8. Rzetelność- oprogramowanie ma tę cechę w stopniu proporcjonalnym do
spełnienia oczekiwań odbiorców w określonych warunkach. Odbiorca
oczekuje od programu dobrej kompilacji, prostej instalacji, łatwego
użytkowania i wyników o potrzebnej dokładności. Ponadto cechy te muszą
trwale występować, nawet wówczas jeśli dane wejściowe będą miały inną
precyzję niż używane w testach. Ważna jest też liczba błędów ujawnionych po
wprowadzeniu programu na rynek i prawdopodobieństwo wystąpienia nie
wykrytych błędów.
9. Strukturalność- oprogramowanie ma taką cechę w takim stopniu, w jakim ma
określone wzorce organizacyjne dla poszczególnych jego części.
Strukturalność nie jest cechą krytyczną w oprogramowaniu, jednak jej
obecność wzmacnia rzetelność, skraca czas opracowywania i obniża koszty.
Obserwuje się tendencję do stosowania automatycznych narzędzi budowy
programów, które uwzględniają modularność, przystawanie do standardów
itp.
10. Efektywność- oprogramowanie jest efektywne, gdy spełnia zakładane cele,
przy jak najmniejszym wykorzystaniu i zużyciu zasobów. Zasoby są
pojmowane szeroko. Należą do nich pamięć masowa, RAM i ROM, liczba
instrukcji potrzebnych do wykonania obliczeń lub zadania itp.
Oprogramowanie ma gorszą efektywność wówczas, gdy wykorzystuje elementy
sprzętowe, lub urządzenia peryferyjne bez wyraźnej potrzeby, albo
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nadużywania operacji wejścia/ wyjścia. Niekorzystnie na efektywność
wypływają instrukcje „redundant”, lub obecność wzorów matematycznych,
które można sprowadzić do najprostszej postaci itp. Efektywność
oprogramowania jest często związana z parametrami użytkowymi sprzętu
i rodzajem użytego języka.
11. Dokładność- oprogramowanie posiada tę cechę, jeżeli wyniki m ają precyzję
równą, lub lepszą od oczekiwanej przez użytkownika.
12. Dostępność- oprogramowanie posiada tę cechę, jeżeli umożliwia selektywne
i elastyczne wykorzystanie jego części składowych.
13. Komunikatywność- oprogramowanie jest komunikatywne, jeśli ułatwia
wprowadzenie danych i daje wyniki w formie łatwej do odczytania
i wykorzystania. Komunikaty o błędach są wprowadzane w formie zrozumiałej
dla użytkownika.
14. Czytelność kodu- oprogramowanie wykazuje dobrą czytelność kodu jeżeli
wydruk kodu umożliwia łatwe wyodrębnienie modułów, bloków, słów
kluczowych.
15. Opisywalność- jeżeli kod zawiera minimum informacji dla użytkownika
o przeznaczeniu, założeniach, warunkach, elementach wejścia, wynikach,
składnikach i statusie.
16. Stopniowalność- oprogramowanie ma tę cechę, jeżeli umożliwia rozszerzanie
potrzeb w zakresie składowania danych lub funkcji obliczeniowych.
17. Przyjazność dla użytkownika- oprogramowanie posiada tę funkcję, gdy
spełnia oczekiwania i zakładane cele bez szkody dla energii, czasu i morale
użytkownika. Inaczej mówiąc, oprogramowanie jest przyjazne dla
użytkownika, gdy ułatwia mu obróbkę danych wejściowych, dostosowanie
wydruków do indywidualnych potrzeb i zastosowań.
18. Modyłikowalność- oprogramowanie ma te cechę w stopniu, w jakim
umożliwia i ułatwia wprowadzenie zmian z chwilą, gdy natura owych zmian
zostaje określona.
19. Odporność- oprogramowanie posiada cechę odporności, gdy może działać
w pewnych niedoskonałych lub skrajnych warunkach. Przykłady takich
niedoskonałości, to częściowo złe lub brakujące dane, które nie przerywają
wykonywania programu.
20. Poprawność danych- oprogramowanie jest poprawne, jeżeli dane zawarte
w programie i wykorzystywane przez jego moduły są wolne od błędów.
21. Bezpieczeństwo- oprogramowanie jest bezpieczne, jeżeli wszystkie jego
części składowe, bazy danych i inne elementy są zabezpieczone przed utratą
lub zniszczeniem z winy sprzętu. Bezpieczeństwo może być poszerzone
o wprowadzone zasady dostępu dla użytkowników według określonej
hierarchii.
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Zapew nienie jak ości5

Zarządzanie jakością to skoordynowane działania dotyczące kierowania
organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości. Zapewnienie jakości jest
częścią zarządzania jakością ukierunkowaną na zapewnienie zaufania, że
wymagania dotyczące jakości produktów projektu będą spełnione. Zapewnienie
jakości jest jednym z najważniejszych elementów bezpiecznie prowadzonego
projektu.
System zarządzania jakością obejmuje:
1. System jakości, na który składa się struktura organizacyjna, procedury
i procesy potrzebne dla wdrożenia zarządzania jakością u Zamawiającego, jak
i Dostawcy. Zarówno Zamawiający jak i Dostawca mogą mieć różne standardy
jakości. Jest jedynie istotne, aby odpowiednie miary zostały zaakceptowane
przez obie strony. W projekcie będzie wykorzystywana uzgodniona
i zaadoptowana kombinacja systemu Zamawiającego i Dostawcy.
2. Zapewnienie jakości - tworzenie, utrzymanie systemu jakości oraz
nadzorowanie jego stosowania, by zapewnić, że system jakości działa i jest
efektywny w osiąganiu produktu końcowego, który spełnia wymagania
Zamawiającego oraz jakościowe.
Działania związane z zapewnieniem jakości mogą powstać w wyniku decyzji
Komitetu Sterującego i są monitorowane przez Audytora. Funkcja Audytora
będzie oddzielna i niezależna od organizacji Projektu i działań operacyjnych.
3. Planowanie jakości - definiowanie celów i wymagań dla jakości oraz
planowanie działań, dla stosowania systemu jakości na poziomie planu
projektu i planów etapów. Jest ważne, aby wymagania jakościowe
Zamawiającego były zrozumiane i udokumentowane przed rozpoczęciem
projektu i każdego etapu. Każdy plan etapu określa szczegółowo wymagane
działania jakościowe i zasoby wraz ze szczegółowymi kryteriami
jakościowymi, dotyczącymi produktów projektu. W opisie produktu
definiowane będą wymagane kryteria jakościowe dla produktu i metoda
kontroli jakości, która będzie użyta do sprawdzenia jakości produktu.
Zdefiniowany opis produktu nie będzie zmieniany bez przejścia przez kontrolę
zmiany.
4. Kontrola jakości, czyli sprawdzanie produktów i określanie, czy spełniają
kryteria jakościowe przewidziane dla nich. Podstawową metodą kontroli
jakości w projekcie jest przegląd jakości produktu.
5. Przegląd jakości produktu to działania podejmowane przez wyznaczone osoby
w celu określenia zgodności produktu projektu z wymaganiami oraz jego
zdolności do osiągnięcia ustalonych celów, prowadzone w sposób
zaplanowany, zorganizowany i udokumentowany.
6. Niezgodność- niespełnienie wymagania.

5 Metodyka Zarządzania Projektem, Departament Informatyki MGiP, sierpień 2004 r.
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Mierniki dla wymagań jakościowych dotyczących produktów projektu
Wymagania funkcjonalne:
1. Zakres funkcjonalny nie mniejszy niż w dotychczas funkcjonujących
systemach.
2. Należy ustalić, czy funkcjonalność projektu przewiduje/ powinna przewidywać
współpracę z innymi systemami zewnętrznymi.
3. Zakres informacyjny nie mniejszy niż w dotychczas funkcjonujących
systemach.
4. Kompletność i poprawność powiązań między modelem, a strukturą
organizacyjną.
Dokładność:
1. Spełnianie przez produkt wymagań formalnych, ustalonych pomiędzy
Dostawcą, a Zamawiającym (autor, status, identyfikator dokumentu itp.).
2. Czytelność i jednoznaczność opisów - cecha produktu polegająca na zdolności
odczytania i zrozumienia zawartości produktu przez przygotowaną
metodycznie i merytorycznie osobę w sposób zamierzony przez autorów, a nie
w sposób diametralnie różny i w dodatku zmienny, w zależności od osoby
czytelnika.
Wykonalność
1. Możliwość wykonania za pomocą dostępnych na rynku środowisk
programowo - projektowych.
Zgodność:
1. Zgodność merytoryczna zawartości produktu z dziedziną problemu opisaną
przez Zamawiającego.
2. Zgodność z definicją produktu uzgodnioną pomiędzy Zamawiającym
i Dostawcą. Definicja powinna być zgodna z umową i ofertą Dostawcy oraz
planem projektu.
3. Zgodność produktu z obowiązującym i projektowanym stanem prawnym.
4. Niesprzeczność z produktami poprzedzającymi - niesprzeczność zawartości
produktu z zawartością produktów poprzedzających, tzn. wcześniejszych
w sensie stosowanego procesu.
5. Zgodność z uzgodnionymi przez Dostawcę i Zamawiającego standardami (np.
szablonami dokumentów).
6. Zgodność zawartości produktów z regułami sztuki prowadzenia procesu
modelowania.
7. Zgodność z regułami przyjętej przez Dostawcę metodyki.
Solidność
1. Niesprzeczność wewnętrzna - niesprzeczność wewnętrzna weryfikowana
poprzez występowanie w produkcie treści, które wzajemnie są sprzeczne
i z tego powodu nie mogą stanowić specyfikacji projektowanego systemu
(częstą w wyniku redundancji informacji).
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2.

Spójność merytoryczna - oceniana jako dobór treści i form opisu nawzajem się
uzupełniających, które razem precyzyjnie specyfikują fragment systemu.
3. Spójność formalna, która może być badanajako:
1) zgodność pomiędzy różnymi elementami dokumentacji (np. opisu danych
i opisu procesów);
2) zgodność opisów z opisami wyższego poziomu oraz kolejnych produktów
z produktami poprzedzającymi;
3) zgodność między poziomami dekompozycji.
Klarowność
1. Przejrzystość dokumentu - układ, struktura.
2. Zrozumiałość definicji i opisów - możliwość pełnego zrozumienia zawartości
dokumentu w celu weryfikacji produktu.
Porównanie do innego produktu:
1. Czy jakość produktów każdego z etapów jest porównywalna między sobą.
2. Czy produkty kolejnych etapów stanowią rozszerzenie poprzednich etapów.
Koszty:
1. Porównywalność z kosztami zbliżonych wielkością innych projektów.
2. Zgodność z zapisami umowy.
Daty wykonania:
1. Czy termin wykonania i odbioru produktu jest realny.
2. Czy terminy wykonania i odbioru produktów poszczególnych etapów
gwarantują ukończenie projektu w terminie.
Metodyka
Departament Informatyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy wypracował, na
podstawie Metodyki Prince2, która jest standardem brytyjskiej administracji
publicznej i biznesu dla zarządzania projektami, własną metodykę będącą
sposobem realizacji projektów informatycznych, zalecaną firmom zewnętrznym.
W metodyce wyróżnia się cztery komponenty:
1. Zarządzanie ryzykiem.
2. Zarządzanie zmianą.
3. Zarządzanie Organizacją
4. Zarządzanie jakością.
Metodyka ma na celu zapewnić zrozumienie i akceptację celów
realizowanego projektu oraz ustanowienie zasad i przebiegu prac w projekcie.
Ponadto Metodyka określa wymagane potrzeby w stosunku do zasobów, tj. ludzi,
sprzętu itp., planowanego podejścia do realizacji oraz cele, jakie powinny zostać
osiągnięte.
Ponadto
Metodyka
definiuje:
organizację
projektu;
podejście,
przeznaczenie oraz relacje pomiędzy poszczególnymi zadaniami projektowymi;
produkty projektu; harmonogram prac; ponadto opisuje wszystkie niezbędne
elementy
do przeprowadzenia prac projektowych tj.: zarządzanie zmianą,
zapewnienie jakości i analizę ryzyka.
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Zgodnie z zasadami Metodyki ważne jest, aby produkt końcowy, w tym
przypadku oprogramowanie, które zostanie dostarczone do użytkownika
końcowego, było produktem najwyższej jakości. Celem zapewnienia, wysokiej
jakości oprogramowania, przeprowadza się testy.
Trzy główne metody przeprowadzania testów to:
1. Testowanie metodą czarnej skrzynki; pod ta nazwą ukrywa się testowanie
funkcjonalne. Testowanie funkcjonalne, czyli sprawdzenie
przypadku
testowego w oparciu o specyfikację konkretnego komponentu. Należy jednak
pamiętać o przeprowadzeniu testów niefunkcjonalnych tzn. sprawdzenie tych
wymagań, które nie dotyczą funkcjonalności systemu, ale jego cech np.
wydajności, użyteczności.
2. Testowanie metodą szklanej skrzynki, oznacza tak zwane testy strukturalne.
3. Testowanie metodą białej skrzynki, to testowanie oparte o strukturalne
projektowanie przypadków testowych, to znaczy technika projektowania
przypadków testowych w oparciu o znajomość wewnętrznej struktury programu.
Najlepsze rezultaty uzyskuje się po zastosowaniu powyższych metod oraz
dzięki:
1. Scenariuszom
Ważnym elementem sprawdzenia jakości programu jest obok samych testów,
przygotowanie scenariuszy. Scenariusze służą do określenia podstawowych zadań
wykonywanych przez projektantów oraz przyszłych użytkowników i pomagają
w kolejnych etapach testowania produktu.
Rozróżniamy dwa rodzaje scenariuszy:
• scenariusze użycia
• scenariusze testowe.
Scenariusze użycia6:
• opisują, jak użytkownicy wykonują
zadania w określonym
kontekście
użytkowania,
• podają przykłady typowych zadań użytkownika, które stanowią pomoc do
projektowania,
• określają zakres późniejszych testów użyteczności systemu lub prototypu.
Scenariusze testowe:
• opisują, jak osoby testujące program mają sprawdzić jego podstawową
funkcjonalność, np. dla Rynku Pracy, czy istnieje możliwość zarejestrowania
osoby i wydanie odpowiedniej decyzji itp.,
• podają przykłady typowych sytuacji, jakie mają miejsce w instytucjach do
których kierowane jest oprogramowanie.
W chwili obecnej Departament Informatyki posiada scenariusze testowe dla
programu PULS. W niedalekiej przyszłości zostaną opracowane scenariusze
testowe dla pozostałych programów obsługujących Rynek Pracy, które będą

6 http://www.uzvtecznosc.E)l/publikacie/metodv/scenariuszeuzvcia.
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stanowiły podstawę do dalszych testów w tym testów homologacyjnych (termin
homologacji zerowej upływa w czerwcu 2005 r.).
2. Testom Regresji
Jednym z wielu rodzajów testów są testy regresji, które oznaczają powtórne
testowanie części programu wcześniej już testowanego w celu upewnienia się, że
zmiany w nim dokonane nie wprowadziły nowych błędów7. Jednym słowem test
regresji to przekrojowe sprawdzenie funkcjonalności aplikacji/ systemu.
3. Upublicznieniu
Z chwilą opracowania uniwersalnych scenariuszy testowych, które pozwolą na
sprawdzenie podstawowej funkcjonalności programów dostarczonych dla Rynku
Pracy, zostaną one udostępnione, potencjalnym dostawcom oprogramowania.
Potencjalni dostawcy będą mieli okazję sami sprawdzić czy dostarczane przez nich
oprogramowanie zapewnia określona funkcjonalność jego użytkownikom.
Podsumowanie
Reasumując,
należy
stwierdzić,
że
jakość
oprogramowania
komputerowego ma różny sens, w zależności od potrzeb i priorytetów
użytkownika. Niestety nie istnieją pojedyncze miary pozwalające na obiektywną
ocenę istniejącego ju ż oprogramowania np. w obszarze Rynku Pracy.
Użytkownikom pozostaje zatem korzystanie z istniejących ju ż charakterystyk
jakościowych i w ten sposób wypracowywanie własnej opinii o jakości danego
oprogramowania.
Literatura:
1. Metodyka Zarządzania Projektem, Departament Informatyki MGiP, sierpień 2004r.
2. Romuald Zalewski, Wyróżniki jakości oprogramowania komputerowego,
„Problemy Jakości”, (12) grudzień 1997r.
3. http://www.uzytecznosc.pl/pubIikacje/metody/scenariusze.
4. http:// www.sjsi.org/print.php?act=2,10&cat=0&PHPSESSID= 834ef8121580
e3cb5da 06965286a637d.
Dokumenty i akty prawne
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 sierpnia 2004 r. w
sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach
pracy, Dz.U., 204, poz. 2085.
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ROZDZIAŁ 4

PROBLEMY WDROŻENIA

WDROŻENIA APLIKACJI ŚWIADCZENIA RODZINNE
SYSTEMU INFORMACYJNEGO SYRIUSZ
Krystyna MIERZWIŃSKA
Wprowadzenie
Aby osiągnąć założony cel w Systemie Informacyjnym Syriusz,1 nie można
stosować jednolitego podejścia do wdrożeń dla wszystkich aplikacji systemu. System
składa się z czterech filarów:
1. SYRIUSZ biznes.
2. SYRIUSZ zarządzanie finansami.
3. SYRIUSZ e-Government.
4. SYRIUSZ distance learning.
Najwięcej problemów wdrożeniowych wiąże się z filarem SYRIUSZ biznes z
powodów różnorodności źródeł finansowania, rozproszonej lokalizacji użytkowników
końcowych, struktury organizacyjnej systemu rynku pracy i systemu pomocy
społecznej oraz założonego, na wstępie przez twórców systemu, ewolucyjnego
przejścia z istniejących systemów SI PULS i SI POMOST do aplikacji SYRIUSZ-a.
System Syriusz jest międzyresortowym systemem informatycznym, obejmującym
obszar praca i zabezpieczenie społeczne, co jest dodatkowym utrudnieniem procesu
jego budowy i wdrożeń. Powyższe uwarunkowania mają zasadniczy wpływ na wybór
optymalnych rozwiązań obarczonych, jak najmniejszym ryzykiem niepowodzenia.
Niezbędnym staje się unormowanie współpracy pomiędzy Ministrem
Gospodarki i Pracy oraz Ministrem Polityki Społecznej na rzecz opracowania,
budowy, wdrożenia i eksploatacji Systemu Informacyjnego „SYRIUSZ”2.
Współpraca pomiędzy resortami konieczna jest w celu:
• określenia wieloletnich założeń budowy i rozwoju systemu,
• określenia planu realizacji budowy i wdrożenia systemu,
• opracowania założeń funkcjonalnych, technicznych i technologicznych,
niezbędnych do prawidłowego wykonania systemu,
• analizy kosztów oraz określenia przewidywanych skutków finansowych
i społecznych proponowanych rozwiązań,

1 Wizja modernizacji i rozwoju systemów PULS I POMOST w nowy jednolity, zintegrowany
system SYRIUSZ - system obsługi obszarów: pomoc społeczna, rynek pracy, Warszawa, 18
grudnia 2002 r.
Projekt porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie opracowania, budowy i wdrożenia
Systemu Informacyjnego „Syriusz”.
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• koordynacji prawidłowego przebiegu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w ramach realizacji systemu,
• sprawowania czynności koordynujących i kontrolnych przy opracowaniu oraz
budowie i wdrożeniu systemu,
• dokonywania okresowych przeglądów realizacji etapów budowy i wdrożenia
systemu;
• przygotowania projektów tworzenia procedur szybkiego reagowania
w sytuacjach kryzysowych związanych z eksploatacją systemu.
Równie ważnym elementem dla bezkonfliktowego procesu wdrożeń, jest
wiedza o użytkownikach końcowych, dla których system jest budowany, o ich
potrzebach, obawach, przyzwyczajeniach, możliwościach i ograniczeniach. Wiedza
o mechanizmach funkcjonowania samorządów terytorialnych, łącznie z finansowaniem
zadań samorządowych i rządowych zleconych ustawami. Tak samo ważna jest wiedza
o producentach aplikacji i ich możliwościach wytwórczych, stosowanej technologii.
A poza tym znajomość zasad działalności rynkowej w poszanowaniu konkurencji.
Wiedzę taką posiadają pracownicy Departamentu Informatyki Ministerstwa
Gospodarki i Pracy oraz pracownicy Wydziału Informatyki Ministerstwa Polityki
Społecznej, zdobytą przez lata współpracy z użytkownikami końcowymi i dostawcami
homologowanego oprogramowania.

Użytkownicy końcowi
Użytkownikami końcowymi Systemu Informacyjnego SYRIUSZ są urzędy
gmin (ok. 00) realizujące zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, jednostki
organizacyjne pomocy społecznej w gminach (Ośrodki Pomocy Społecznej OPS2557) i powiatach (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie PCPR-315), powiatowe
urzędy pracy (PUP- 338), wojewódzkie urzędy pracy (WUP-16), Regionalne Ośrodki
Polityki Społecznej (ROPS-16). Wszystkie podległe są samorządom gminnym,
powiatowym i wojewódzkim mające często w swoich strukturach filie i ośrodki
zamiejscowe. W obszarze administracji rządowej użytkownikami końcowymi są
wydziały polityki społecznej w urzędach wojewódzkich (WPS-16) i ministerstwa
(MGiP-1 , MPS -1). Ogółem daje to 5405 jednostek, z tego większość stanowią
jednostki samorządowe. Każdy samorząd oddzielnie i samodzielnie podejmuje decyzje
o wdrożeniach systemów komputerowych oraz o wydatkowaniu środków na dostawy
sprzętu i zakup usług teleinformatycznych3. Wyzwaniem dla administracji rządowej
jest opracowanie i wdrożenie mechanizmu zarządzania wdrożeniami aplikacji

3 Grzegorz Krzykowski, Ernest Syska, Raport z badań kosztów funkcjonowania systemów
informatycznych urzędów pracy ¡jednostek pomocy społecznej, [w:] Red. Z.Olejniczak,
System Informatyczny Syriusz, Raport z badań, Warszawa XII.2003 - III. 2004.
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informatycznych w samorządach. System Syriusz jest w dużej mierze budowany dla
administracji samorządowej, gdyż to tutaj obsługiwani są klienci systemu pomocy
społecznej i systemu rynku pracy. Również tutaj zbierane są dane zasilające hurtownię,
niezbędne do prowadzenia analiz i prognoz oraz kreowania polityki społecznej na
poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Stan przed wdrożeniami SI SYRIUSZ
W obszarze pomocy społecznej używano oprogramowanie posiadające
homologację4 następujących dostawców:
• OU POMOST - ComputerLand (środowisko PROGRESS ver. 9.x),
. SERCE-POMOST - MiCOMP (środowisko SQL),
• DAR-POMOST -TOP-TEAM (środowisko Clipper),
• OPIEKA - ZETO Koszalin (środowisko Clipper).
Równocześnie używano oprogramowanie bez homologacji:
• firmy AGEMA Software (środowisko Clipper),
• firmy SELCOM (MacroSoft),
• ZETO Olsztyn,
i inne. Również były przypadki, że w ośrodkach pomocy społecznej nie korzystano
z żadnego oprogramowania dedykowanego.
Oprogramowanie stosowane na terenie kraju w obszarze praca:
. BEZROBOTNI (C/C++, BTree, Novell),
• BOSS 2 (Clipper, Novell),
• PULS (Progress, Novell, SCO, Sienix, OpenUnix)
. RUBIKOM, RUBIKOM+ (Clipper, Delphi, Novell),
• ZASIŁKI (Clipper Novell).
Warto zauważyć, że obszar „świadczenia rodzinne” nie był jeszcze ujęty przz
oprogramowanie, a ww. systemy były realizowane przed 1 maja 2004 r. w obszarach
pomocy społecznej i rynku pracy.
W obszarze rynku pracy wszystkie jednostki stosowały dedykowane
oprogramowanie, przy tym tylko 38 jednostek (PUP) stosowało oprogramowanie inne
niż PULS. Tak więc obszar rynku pracy prawie w całości stosował jednolite
oprogramowanie.

Krystyna Mierzwińska,
Homologacja
w administracji publicznej, czerwiec 2004 r.
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Gorzej przedstawiała się sytuacja w obszarze pomocy społecznej. Na koniec
2002 r.47 % Ośrodków
Pomocy Społecznej stosowało
oprogramowanie
homologowane SI POMOST, a na koniec 2003 r., 69 %. Nielicznie, powiatowe centra
pomocy rodzinie (PCPR) w powiatach ziemskich zaczęły wdrażać oprogramowanie
dopiero w 2003 r. Również regionalne ośrodki polityki społecznej (ROPS) dopiero w
2003 r. zaczęły korzystać ze zbiorów centralnych generowanych w SI POMOST.
Jedynie 100 % wdrożenia SI POMOST osiągnęły WPS urzędów wojewódzkich.
Badania przeprowadzone w 2003 r. przez firmę konsultingową 4 PI, na temat
poziomu satysfakcji użytkowników końcowych z eksploatacji oprogramowania PULS
lub POMOST5 pokazały, że większość użytkowników końcowych jest zadowolona,
bądź bardzo zadowolona z tych aplikacji. Badaniem objęto tylko pracowników
urzędów wykorzystujących aplikacje SI PULS lub SI POMOST(wszystkich
dostawców).
Wyzwania związane z wdrożeniem SI SYRIUSZ
Budując nowy system informacyjny należało mieć sprecyzowane zasady jego
wdrożenia. Przy opracowywaniu tych zasad trzeba było brać pod uwagę wiele
aspektów. Jednym z najważniejszych jest przewidywany opór użytkowników
końcowych do wprowadzania zmian. Należy brać pod uwagę istniejące
Red. Z.Olejniczak, System Informatyczny Syriusz, Raport z badań, Warszawa XII.2003 - III.
2004.
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oprogramowanie, dobrze realizujące zadania w odczuciu użytkowników końcowych.
Gminy (32 %) nie korzystające z oprogramowania SI POMOST w większości
wykorzystują własne rozwiązania, do których najpewniej są przyzwyczajone. Trzeba
brać pod uwagę rozproszenie lokalizacji wraz z dodatkowymi rozproszeniami zadań na
każdym poziomie organizacyjnym, zależnym tylko od decyzji uwarunkowanych
lokalnie. Dodatkowym aspektem, którego nie należy pominąć, jest stan infrastruktury
teleinformatycznej kraju oraz aktualna infrastruktura sprzętowa w urzędach. Z drugiej
strony, poza potrzebą zintegrowania informatycznego obu obszarów (rynek pracy
i zabezpieczenie społeczne), bardzo ważne jest dostosowanie systemu do projektu
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz
zapewnienie bezpieczeństwa systemu (dostęp do bazy, aplikacji, sieć LAN, sieć WAN)
i ochrony danych osobowych. Zwłaszcza, że projekt ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne6 w art. 3 pkt. 9 definiuje
minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, jako zespól wymagań
organizacyjnych i technicznych, których spełnienie przez system teleinformatyczny
używany do realizacji zadań publicznych umożliwia wymianę danych z innymi
systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych oraz
zapewnia dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą tych systemów. SI
SYRIUSZ w dużej mierze wykorzystywać będzie przesyły informacji we wszystkich
możliwych kierunkach i na każdym poziomie.
Niebagatelną sprawą jest ustalenie sposobu finansowania budowy, wdrożeń
i określenie sposobu utrzymania sprawności aplikacji już po wdrożeniu.
Równie ważnym elementem budowy SI SYRIUSZ jest równoległe
utrzymywanie w sprawności aktualnie użytkowanych aplikacji i ewolucyjne
przechodzenie do nowego systemu.
Te wszystkie uwarunkowania znalazły swoje odzwierciedlenie w
wymaganiach homologacyjnych SI SYRIUSZ, które są narzędziem do:
zarządzania jakością stosowanego oprogramowania,
zarządzania zakresem i strukturą danych,
zarządzania zawartością rejestrów,
zarządzania bezpieczeństwem danych,
zarządzania zmianą oprogramowania,
zarządzania wprowadzaniem nowych rozwiązań technologicznych.
Dlatego generalnie, budowa Systemu Informacyjnego SYRIUSZ - filar biznes,
dla poziomów samorządowych, będzie realizowana poprzez homologację aplikacji ze
względu na możliwości zarządcze, finansowe i rozwojowe. Budowa systemu
informatycznego w oparciu o homologację aplikacji daje korzyści wszystkim
zainteresowanym tzn. ministerstwu, samorządom będącym użytkownikami

6 Rządowy projekt ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących
zadania publiczne, druk nr 1934, http://ks.sejm.gov.pl/proc4/opisy/1934.htm, 29.11.2004.
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końcowymi i dostawcom. Poprzez homologacje ministerstwo może budować system
bez angażowania środków publicznych, może wdrażać aplikacje bez „dużego”
przetargu i problemów z ustalaniem harmonogramów z wieloma użytkownikami
końcowymi. Problemy z wdrażaniem homologowanych aplikacji przeniesione są na
dostawców i użytkowników końcowych. Homologacja stymuluje rozwój
technologiczny i pobudza konkurencję dostawców, co w końcu jest niezbędne przy
utrzymywaniu wdrożonych aplikacji.
System Informacyjny SYRIUSZ
Filar biznes

Poziom
centralny

HURTOWNIA

AplikacjaCcntr:bilans, cwid., cwid.dps,

ROPS
----------------WOJEW.

WPS Ap.WPS: bilans, cwid.,
cwid.dps, KLZ

Ap.ROPS: bilans,
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WUP Ap.WUP: cwid.,
EURES,ZC_________

PO W IA T

PUP

O
c

Form_obsl, pośrcd_pracy,
pracodawcy, IFP, bilans

PCPR

Form obsl,
ewidencja,
podmioty ,stan_
śr,bilans

p
GM IN A

OPS

Form_obsl,
obsi_podm,
stan_środków, bilans

ŚR

Świadczenia
rodzinne

R y s.l. Struktura organizacyjna systemu rynku pracy i zabezpieczenia społecznego wraz
z przypisanymi im aplikacjami
Źródło: SI SYRIUSZ, Dokument etapowy, wer.2.0, 23.04.2004 r., materiał DI MGiP.

Użytkownicy końcowi w efekcie homologacji mają zapewnioną pełną
funkcjonalność i bezpieczeństwo w homologowanych aplikacjach, oraz mają
możliwość wyboru dostawcy i rozwiązania. Przy tym, mają konkurencyjny cenowo
produkt łącznie ze szkoleniami i asystą techniczną ze strony wybranego dostawcy.
Dostawcy oprogramowania mają korzyści z homologacji, ponieważ mają
dostęp do stale uaktualnianej analizy funkcjonalności danego obszaru, otrzymują

218

wsparcie merytoryczne oraz interpretację przepisów. Nie bez znaczenia jest
stabilizacja biznesowa i zapewniony rozwój firmy, uzyskiwane jako produkt uboczny
homologacji.
Celem budowy i wdrożenia SI SYRIUSZ jest struktura funkcjonalna jak na
rys. I7. Warto zauważyć, że z homologacji wyłączone będą aplikacje centralne, i
niektóre wojewódzkie. Będą one realizowane w sposób tradycyjny poprzez
zamówienie publiczne.
Strategia wdrożeń
Celem nadrzędnym istnienia SI SYRIUSZ jest:
1. Dostarczanie danych zarządczych pozwalających na podejmowanie trafnych
decyzji w zakresie rozwiązań rynku pomocy społecznej.
2. Ułatwienie codziennego funkcjonowania „użytkowników końcowych” systemu,
w tym ułatwienie zbierania danych zarządczych.
3. Ułatwienie obsługi klienta systemu poprzez możliwość załatwienia „sprawy”
w jednym „okienku” lub przez internet.
Ważne założenie, jakie poczyniona na etapie wizji systemu brzmi: system ma być
„odporny” na zmiany organizacyjno-prawne.
Wdrożenie SI SYRIUSZ powinno:
1. Przebiegać niezauważalnie dla wszystkich użytkujących dotychczasowe
oprogramowanie SI PULS i SI POMOST (ewolucyjne zmiany).
2. Przynosić widoczne efekty dla nowych funkcjonalności.
3. Zapewnić bezawaryjną współpracę „starych” i „nowych” aplikacji.
4. Zabezpieczać migrację danych ze „starych” baz do „nowych”.
Pierwsze wdrożenia SI SYRIUSZ
Wyłączenie świadczeń rodzinnych z obszaru pomocy społecznej i rynku pracy,
i wyznaczenie na 1 maja 2004 r. terminu wejścia w życie ustawy o świadczeniach
rodzinnych narzuciło kolejność wdrożeń elementów SI SYRIUSZ. W związku z tym,
pierwszą wdrażaną aplikacją stały się „Świadczenia Rodzinne” (SR) na poziomie
gminy. Jeszcze nie był zakończony proces budowy wymagań na cały system, kiedy
trzeba było podjąć decyzję o homologacji obszaru świadczenia rodzinne. Obszar ten
był zupełnie nowy dla dostawców, jak również nowa była procedura homologacji.
Dodatkowo do ustawy o świadczeniach rodzinnych, uchwalonej 28 listopada 2003 r.,
zostały wprowadzone poprawki jeszcze przed jej wejściem w życie. Rozporządzenia

7 OPC - Operacyjne Centrum Przetwarzania.
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(akty wykonawcze) były wydawane praktycznie w przeddzień wejścia w życie całego
pakietu.
Wymagania homologacyjne opracowane w czasie vacatio legis były
aktualizowane kilkakrotnie, w zależności od pojawiających się zmian w projektach
rozporządzeń. Obawa producentów przed wytworzeniem oprogramowania
niezgodnego z wymaganiami SI SYRIUSZ, przyczyniła się do podjęcia decyzji o
publikacji Projektu Wymagań Homologacyjnych w obszarze świadczenia rodzinne.
Działaniem prowadzonym równolegle, była kampania nt. zasad tworzenia
aplikacji świadczenia rodzinne zgodnie z projektem wymagań. Spotkania
organizowane z przyszłymi aplikacji SR, a dotąd funkcjonującymi w obszarze pomoc
społeczna i rynek pracy8, przyniosły efekt dodatkowy. Wypracowano formułę tzw.
przeglądu przedhomologacyjnego, będącego sygnałem dla użytkowników i próbą
zorientowania ich na wybrane produkty posiadające świadectwo tego właśnie
przeglądu.
Wszyscy dostawcy, którzy wyrazili chęć spełnienia projektu wymagań
homologacyjnych w świadczeniach rodzinnych, przyjęli do wiadomości, że
wymagania te będą dalej modyfikowane w zakresie funkcjonalności opisanej
projektami rozporządzeń. Zostali oni włączeni do akcji informacyjnej, byli
powiadamiani o każdej zmianie, również dopiero planowanej, mającej wpływ na
aplikację oraz o każdej interpretacji przepisów. Przedstawiciele producentów mogli
zgłaszać problemy do wyjaśnienia, związane z niejasnościami zapisów ustawy
i rozporządzeń; mogli konsultować się z analitykami systemu.
Do akcji informacyjnej włączono samorządy, czyli użytkowników końcowych.
Przekazywane były informacje o firmach współpracujących z ministerstwem
w zakresie wytwarzania aplikacji, o stanie zaawansowania produkcji aplikacji,
0 wymaganiach sprzętowych itp. Prezentowane były harmonogramy prac
1 dyskutowano o niezbędnym czasie potrzebnym firmom na produkcję, marketing
i wdrażanie aplikacji. Te działania łagodziły obawy, czy dostosowanie się do wymagań
homologacyjnych pozwoli zakończyć prace produkcyjne w ciągu 1,5- 2 miesięcy.
W związku z tym podjęto oryginalną decyzję, dającą zabezpieczenie interesów firmom
decydującym się na wykonanie aplikacji zgodnej z wymaganiami homologacyjnymi.
Złożona została publicznie deklaracja, (już wyżej wspomniana), że przeprowadzone
będą przeglądy dostarczanych aplikacji SR na zgodność z I etapem wymagań
homologacyjnych. W przypadku pozytywnego wyniku, wydano „świadectwa
przeglądu”. Informacja o uzyskaniu takiego świadectwa była upubliczniona. O tym
nieznaczącym fakcie warto pamiętać z jeszcze jednego powodu. W pewnym etapie
realizacji złożonego przedsięwzięcia, powstał konsensus trzech stron: użytkowników,
dostawców i projektantów. Każda z tych stroń wychodziła z innych przesłanek:

8 Na tym etapie przyjęto założenie, że dostawcami aplikacji SR będą przede wszystkim
dostawcy ju ż funkcjonujący w obszarze rynek pracy i pomoc społeczna.
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użytkownicy - konieczność wsparcia informatycznego, dostawcy - minimalna
gwarancja biznesowa, ministerstwo (projektanci) - gwarancja „zadziałania” pakietu
prawnego. Okazuje się, że konsensus nieuregulowany aktem prawnym jest możliwy w
realnej rzeczywistości.
I etap wymagań homologacyjnych obejmował podstawową funkcjonalność
niezbędną w pierwszym etapie eksploatacji systemu, tzn. przyjmowanie wniosków,
wydawanie decyzji, realizowanie wypłat oraz wymagania w zakresie technologii i
architektury aplikacji.Informacja o
planowanych przeglądach aplikacji, wzór
świadectwa, wzór deklaracji producenta oraz lista wszystkich firm deklarujących
wytworzenie aplikacji
zgodnej z wymaganiami
homologacyjnymi zostały
opublikowane.
Deklaracja producenta dotyczyła zobowiązania firmy do
przedstawienia swojego produktu do procedury homologacyjnej na wezwanie organu
homologującego.
Akcja propagowania homologacji była prowadzona jawnie, wszystkie
informacje umieszczano na stronie internetowej, równocześnie deklarowano równe
traktowanie wszystkich dostawców. Na realizację aplikacji firmy miały bardzo mało
czasu. W efekcie ich mobilizacji i doskonałej pracy oraz sprawnych przeglądów 11
firm otrzymało pozytywne „świadectwa przeglądu” aplikacji. Część firm nie
przystąpiła do przeglądu, a część firm nie zdążyła w terminie wytworzyć aplikacji.
Przeglądy zostały zakończone 30 kwietnia, na dzień przed wejściem w życie ustawy.
Rozporządzenie w sprawie homologacji
systemów informatycznych
stosowanych w urzędach administracji publicznej, realizujących zadania w zakresie
świadczeń rodzinnych z dnia 29 kwietnia 2004 r., zostało opublikowane 3 czerwca
2004 r. i Minister Polityki Społecznej ogłosił Wymagania homologacyjne wersja
1.00(5) dla systemów informatycznych stosowanych w urzędach administracji
publicznej, realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, w dniu 18 czerwca
2004 r.
Zgodnie z rozporządzeniem od 18 czerwca rozpoczął się proces homologacji
aplikacji świadczenia rodzinne. Do października 2004 r. homologację aplikacji na
poziom gminy uzyskało 10 firm, które wcześniej otrzymały „świadectwo przeglądu”.
Następna firma, która otrzymała „świadectwo przeglądu” jest aktualnie w trakcie
homologacji. Ponadto homologację otrzymała jedna firma na poziom samorządu
województwa, jedna firma na poziom wojewody i jedna firma na poziom ministra.
Stan wdrożeń na poziomie gminnym, według posiadanych danych od
dostawców, posiadających homologację, wynosił 84%w październiku 2004 r.
Samorząd wojewódzki zgłasza swoje zainteresowanie aplikacją świadczenia rodzinne.
Aplikacja dla ministerstwa jest wykorzystywana przez Departament Świadczeń
Socjalnych Ministerstwa Polityki Społecznej. Najgorsza sytuacja we wdrożeniach jest
w urzędach wojewódzkich. Wersję testową otrzymały wszystkie urzędy, wersję
produkcyjną używają tylko dwa urzędy. Aby takim sytuacjom zapobiec została
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zgłoszona poprawka do ustawy nakładająca na wojewodę obowiązek przesyłania
sprawozdań drogą elektroniczną.
Tak szybkie wdrożenia homologowanej aplikacji świadczenia rodzinne w
gminach są efektem dostarczenia na rynek wielu sprawdzonych programów ze
„świadectwem przeglądu”, dające gminom możliwość wyboru. Niewątpliwie
przyczyniła się do tego konkurencja firm na rynku. Równie ważne jest przekazanie
gminom rezerwy celowej na zakup sprzętu komputerowego, oraz rezerwy ogólnej
budżetu państwa na sfinansowanie wdrożeń.
Dodatkową wartością uzyskaną w trakcie pierwszych wdrożeń jest pewność,
że firmy-dostawcy w Systemie Informatycznym POMOST poradzą sobie z ewolucją
POMOSTu do SYRIUSZa skoro wyprodukowały aplikacje świadczenia rodzinne
w nowej technologii, i w architekturze 3 (lub 2) warstwowej. Wymagania na
technologię i architekturę systemu były zgodne ze standardem, który ma zostać
standardem w SI SYRIUSZ. W związku z tym można wyrazić optymizm, że SI
POMOST szybko i sprawnie przejdzie ewolucję do SI SYRIUSZ.
Doświadczenia przenoszone na inne aplikacje
Aplikacja świadczenia rodzinne dla poziomu ministra jest zaczątkiem
hurtowni danych. Zbudowana jest w architekturze 3-warstwowej:
• warstwa prezentacji: „cienki klient” - przeglądarka,
• warstwa pośrednia: serwer aplikacji,
• warstwa danych: serwer bazy danych.
Nie jest to pierwsza takiego typu aplikacja w SI SYRIUSZ. Wcześniejsze były
aplikacje w obszarze praca wykonane w architekturze 3-warstwowej lecz nie pełniły
roli hurtowni:
• aplikacja Kontrola Legalności Zatrudnienia,
• aplikacja Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce,
• aplikacja Zatrudnianie Polaków za Granicą
• aplikacja Monitoring Zawodów.
To właśnie doświadczenia zdobyte w tych aplikacjach posłużyły do stworzenia
wymagań homologacyjnych na aplikację poziomu centralnego w świadczeniach
rodzinnych.
SI SYRIUSZ w obszarze pomocy społecznej wprowadzany jest w sposób
ewolucyjny. Realizując zapisy ustawy o pomocy społecznej w zakresie
elektronicznego przesyłania sprawozdań zainstalowana została w Departamencie
Pomocy i Integracji Społecznej aplikacja Systemu Informatycznego POMOST dla
poziomu ministerstwa, w której będą zbierane sprawozdania przesyłane z województw.
W związku z tym, wprowadzona została zmiana do wymagań homologacyjnych
systemu POMOST w zakresie przesyłu sprawozdań w standardzie XML. Na poziomie
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gminy przesyły sprawozdań w standardzie XML zrealizowali już wszyscy dostawcy.
Aplikacja poziomu wojewódzkiego i ministerialnego będzie miała możliwość odbioru
sprawozdań zgodnie z wymaganiami WH 1.1 i w standardzie XML do 2005 r. ze
względu na okres aktualizacji oprogramowania w Jednostkach Organizacyjnych
Pomocy Społecznej (JOPS). Okres aktualizacji w tak rozproszonych lokalizacjach trwa
około 1 kwartału. Również w 2005 r. powstanie hurtownia do zbierania sprawozdań
MPIPS03 i M kl/M K2 w standardzie XML. W następnym etapie będą wprowadzane
zmiany do aplikacji dla JOPS, pozwalające generować zbiór centralny do przesyłu
w standardzie XML i powstanie hurtownia zbiorów centralnych.
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WDROŻENIE I ROZWÓJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
WSPIERAJĄCYCH PRACĘ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
POMOCY SPOŁECZNEJ
Katarzyna ROSIEWICZ
System pomocy społecznej - SI POMOST
System Informatyczny POMOST (SI POMOST) dla Systemu Pomocy
Społecznej (SPS) był budowany z inicjatywy Departamentu Pomocy Społecznej
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), pod merytorycznym kierunkiem
Biura ds. Informatyki MPiPS w ramach Projektu ALSO/SPS, trwającego do 1999
roku. Utrzymanie i rozwój systemu trwa do dziś.
Budowa SI POMOST była jednym z kluczowych działań Ministerstwa,
zmierzających do stworzenia efektywnego systemu monitorowania pomocy
społecznej, gwarantującego skuteczniejsze adresowanie świadczeń oraz, jako
instrument usprawniający zarządzanie jej działaniami.
Struktura
społecznej

jednolitego

systemu

informatycznego

dla

systemu

pomocy

Ogólnokrajowy Jednolity System Informatyczny (JS1) jest narzędziem
bardzo złożonym. Obszar jego działania, obejmuje najważniejsze obszary
funkcjonowania Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej (JOPS). Struktura
SPS działa na 3. podsystemach funkcjonujących odpowiednio na poszczególnych
poziomach organizacyjnych:
1. Podsystem centralny (poziom organizacyjny M PS1 - 1 instalacja),
zainstalowany jest w Wydziale Informatyki MPS
i współpracuje
z podsystemami wojewódzkimi (16 WPS2). Poziom organizacyjny MPS
posiada następujące możliwości:
a) zbieranie i gromadzenie przekazywanych danych wyspecyfikowanych
przez MPS z WPS (ZBC3 i RsOl, MPiPS-03 lub MK1-MK2 oraz innych
sprawozdań),
b) wykonywanie „Raportów zgodności danych” dla poszczególnych
województw za dany kwartał i rok,

1 MPS - Ministerstwo Polityki Społecznej.
2 WPS - W ydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.
3 ZBC - (zbiór centralny) jest to zestaw danych określonych przez MPS dot.
przyznanych/wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej przesyłanych z poziomu OPS
i PCPR do poziomu WPS, a następnie w postaci zbiorczej przekazywanej do poziomu
MPS.
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c) przetwarzanie oraz udostępnianie: GUS4, Departamentowi Pomocy
i Integracji Społecznej MPS oraz Departamentowi Analiz Ekonomicznych
i Prognoz MPS- zgromadzonych danych,
d) generowanie i eksport do poziomu wojewódzkiego słowników centralnych.
2. Podsystem wojewódzki (poziom organizacyjny WPS - 16 instalacji),
zainstalowany jest w odpowiednim wydziale do spraw pomocy społecznej
urzędu
wojewódzkiego
i współpracuje
z podsystemami
gminnymi
w terenowych ośrodkach pomocy społecznej (OPS, MOPR i PCPR5), jak
również z podsystemem centralnym. Poziom organizacyjny WPS posiada
następujące możliwości:
a) automatyzacja podstawowych czynności w WPS UW,
b) zbieranie i przetwarzanie danych wyspecyfikowanych przez MPS,
przekazywanych z OPS oraz przekazywania ich dalej do MPS,
c) wykonywanie „Raportów zgodności danych” dla danego województwa,
za dany kwartał i rok,
d) import z poziomu centralnego i eksport do poziomu gminnego słowników
centralnych,
e) przetwarzanie i udostępnianie Kierownictwu i pracownikom WPS UW
danych uzyskanych z OPS,
f) przetwarzanie i udostępnianie Kierownictwu i pracownikom ROPS UM6
danych zgromadzonych z OPS.
3. Podsystem gminny - Podstawowy System Informatyczny szczebla
podstawowego (poziom organizacyjny OPS i MOPR - 2557 instalacji, oraz
poziom organizacyjny PCPR - 314 instalacji), zainstalowany jest na poziomie
gminy i powiatu. Są to systemy lokalne, które nie działają w krajowej sieci
rozległej. Współpracuje z podsystemem wojewódzkim. Poziom gminny
posiada następujące możliwości:
a) automatyzacja podstawowych czynności w OPS,
b) zbieranie,
przetwarzanie
przekazywanych
z
filii
danych
wyspecyfikowanych przez MPS i przekazywanie ich na poziom WPS,
c) import z poziomu centralnego lub wojewódzkiego słowników centralnych,
d) przetwarzanie i udostępnianie Kierownictwu i pracownikom OPS
zgromadzonych danych.
Tablica 1. Relacje występujące w JSI
Relacja
między
MPS<=WPS
(przesył
pionowy)

Liczba
Opis
przekazywanie
(kwartalnie)
danych
na
nośniku 16
magnetycznym/optycznym o wszystkich realizacjach
świadczeń z pomocy społecznej w województwie,
zgodnie ze specyfikacją podaną przez MPS. Dane te nie

4 GUS - Główny Urząd Statystyczny.
5 OPS —Ośrodek Pomocy Społecznej, MOPR- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
6 ROPS UW - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałka.
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Relacja

Opis
Liczba
zawierają informacji osobowych podlegających ochronie
przekazywanie
(kwartalnie)
danych
na
nośniku 2557
między
magnetycznym/ optycznym o wszystkich klientach + 314
WPS<=OPS
pomocy społecznej w gminie, zgodnie ze specyfikacją
(przesył
pionowy)
podaną przez MPS. Dane te nie zawierają informacji
osobowych podlegających ochronie
między
przekazywanie w miarę potrzeb do innego OPS przesyłu
zlecającego przeprowadzenia wywiadu środowiskowego/
O PSO O PS
alimentacyjnego. Przesył jest spakowany i możliwy do
(przesył
poziomy)
odczytania tylko przez wskazany ośrodek.
Źródło: Opracowanie własne.
Jak widać z powyższych relacji, system gromadzi i przetwarza dane
statystyczne o osobach i działaniach podejmowanych na wszystkich poziomach
organizacyjnych pomocy społecznej, umożliwiając odpowiednie planowanie
i realizację polityki społecznej państwa. Łącznie, obejmuje on 2.904 jednostki
(JOPS) w tym: MPS - 1, WPS -16, ROPS -16, PCPR - 314 oraz OPS -2557
(podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są: OPS w każdej gminie i PCPR
w każdym powiecie).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
M ałopolskie
M azowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-M azurskie
W ielkopolskie
Zachodniopomorskie
Podsumowanie- Kraj

208
171
237
97
205
214
383
84
182
134
150
185
117
137
265
134
2903

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16

26
19
20
12
21
19
37
11
21
14
16
17
13
19
31
18
314

180
150
215
83
182
193
344
71
159
118
132
166
102
116
232
114
2557

169
144
213
83
177
182
331
71
159
118
123
166
102
116
226
114
2494

Liczba Filii

Liczba JOPS
bez filii i
PCPR

Liczba JOPS
+ Filie bez
PCPR

Liczba
PCPR

ROPS

W ojewództwo

WPS

Lp.

Liczba JOPS
+ PCPR

.

Tablica 2. Liczba JOPS w kraju (bez MPS)

11
6
2
0
5
11
13
0
0
0
9
0
0
0
6
0
63

Źródło: Opracowanie własne.
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Zasady w spółpracy m iędzy JO PS różnych szczebli struktury adm inistracji

Współpraca pomiędzy Ministerstwem a wojewodami
Podstawą współpracy pomiędzy MPS a wojewodami są podpisane w ] 997
roku (po reformie kraju w 1999r.) porozumienia, określające wzajemne
zobowiązania wynikające z przekazania przez Ministra na rzecz wojewody
elementów systemu (sprzęt i oprogramowanie), oraz określające warunki
wydatkowania i rozliczania przekazanych do województw dotacji. Porozumienia
w niedostateczny sposób określały zobowiązania stron, a w szczególności nie
stanowiły dobrej podstawy dla rozliczeń finansowych. W celu usprawnienia i
zaktualizowania zasad tej współpracy został podpisany w 2003 r. aneks
do ww. porozumień. Po 2 kwartale 2004r. 73 % (1.870 JOPS) ośrodków pracuje na
oprogramowaniu homologowanym, pozostałe 27% (687 JOPS) ośrodków, stosuje
inne oprogramowanie (lub wykonuje obsługę ręcznie).
Wykres 1. Procentowy rozkład JOPS przesyłających dane z homologowanego
oprogramowania SI POMOST za 2 kwartał 2004 r.
100%

80%

73%

60%
40%

-27% -

20 %
0%

__________
Przekazało dane

Brak danych

Źródło: Opracowanie własne.

Współpraca pomiędzy wojewodami a jednostkami samorządu terytorialnego
Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa przede
wszystkim na gminie i powiecie (które realizują zadania własne - fakultatywne
i obowiązkowe oraz zadania zlecone) oraz na administracji rządowej w zakresie
określonym ustawami. Na szczeblu wojewódzkim zadania pomocy społecznej
realizowane są przez administrację rządową i samorząd (który może powołać
do tego celu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)).
Podstawą współpracy pomiędzy wojewodami a jednostkami samorządu
terytorialnego winno być porozumienie podpisane pomiędzy wojewodą a wójtem
(burmistrzem, prezydentem), regulujące współpracę w zakresie SI POMOST.
Podstawowym zobowiązaniem gminy winno być przekazywanie na poziom WPS,
raz na kwartał, danych o wszystkich realizacjach świadczeń z pomocy społecznej
w gminie, zgodnie ze specyfikacją podaną przez MPS oraz podpisanie
oświadczenia dotyczącego chęci użytkowania oprogramowania homologowanego.
Gwarancją uzyskania wymaganych danych będzie użytkowanie w JOPS
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oprogramowania posiadającego aktualne świadectwo homologacji wydane przez
MPS.
Zobowiązaniem wojewody winno być przekazanie na rzecz gminy
otrzymanych z MPS środków tytułem zwrotu części kosztów utrzymania Systemu
w ośrodku (zgodnie z zatwierdzonym przez wojewodę „Planem utrzymania
i rozwoju SI POMOST w województwie na [dany] rok”).
Wykres 2. obrazuje procent wdrożenia JSI w województwach. Widać,
że w pierwszych 5 województwach (podkarpackie, świętokrzyskie, opolskie,
warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) wdrożenia są na poziomie ponad
90 %, w przedziale 75 %-90 % jest następnych 5 województw (łódzkie, lubuskie,
małopolskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie), oraz w zakresie 50 %-75 % mamy
4 województwa (podlaskie, lubelskie, mazowieckie i wielkopolskie), poniżej 50 %
pozostały tylko 2 województwa (śląskie i dolnośląskie).
Wykres 2. Poziom wdrożenia JSI w województwach w 2. kwartale 2004 r.
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Źródło: O pracow anie w łasne.
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W ykres 3. przedstaw ia poziom w d rożen ia JSI pod w zg lęd em liczb y w drożonych JOPS
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Źródło: Opracowanie własne.

Współpraca pomiędzy wojewodami a marszałkami województw
Podstawą współpracy winno być porozumienie podpisane między
wojewodą a marszałkiem, regulujące zasady użytkowania, udostępniania danych
i współfinansowania SI POMOST. Podstawowym zobowiązaniem WPS UW
winno być przekazywanie do ROPS UM, raz na kwartał, danych o wszystkich
klientach pomocy społecznej w województwie, zgodnie ze specyfikacją podaną
przez MPS w zamian za formalne podpisanie przez marszałka województwa
oświadczenia
dotyczącego
gotowości
użytkowania
przez
ROPS UM,
homologowanego oprogram ow ania.
Współpraca pomiędzy Ministrem
oprogramowania homologowanego

Polityki

Społecznej

a

dostawcami

Podstawą współpracy jest „Umowa na utrzymanie sprawności
Oprogramowania Użytkowego ...” pomiędzy Ministrem Gospodarki, Pracy i
230

Polityki Społecznej (obecnie Ministrem Polityki Społecznej) a dostawcą
homologowanego oprogramowania regulująca:
a) sposób finansowania,
b) zasady świadczeń usług serwisowych,
c) gwarancje.
Umowa ta zobowiązuje firmę do wdrożenia w JOPS konkretnego
oprogramowania do takiego poziomu, aby zgodność danych7 przekraczała poziom
20 % oraz do nadzoru nad przekazywaniem przez nie danych na poziom WPS. W
sytuacji, gdy JOPS nie przekaże określonych danych do Ministerstwa, dostawca
traci licencję za dany JOPS. Strumień środków „za licencje” kierowany jest
bezpośrednio z MPS do dostawcy, na podstawie „Raportów zgodności danych”
wykonywanych przez WI MPS8.
Wykres 4 obrazuje procentowy rozkład zgodności danych w 2 kwartale
2004r. Z wykresu tego można odczytać, że zapłacone licencje dostawcom OU
stanowią ju ż 72 % (1.838 JOPS). Ok. 1 % (18 JOPS) stanowią ośrodki, które
rozpoczęły pracę na homologowanym oprogramowaniu, ale jeszcze nie mają
wdrożenia powyżej progu 20 %, dlatego też nie mają przez MPS opłaconej licencji.
Wielkości przedstawiające progi zgodności, II - IV (ok. 500 JOPS), informują, że
te ośrodki mają opłaconą licencję, ale jakość danych nie jest wpełni wystarczająca
do analiz. Próg V -53% (1.357 JOPS) są to dane najwyższej jakości.
Wykres 4. Procentowy rozkład zgodności danych w 2 kwartale 2004r.
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Źródło: Opracowanie własne.

7 zgodność danych - jest to zgodność w danym okresie liczona, jako stosunek wartości
zrealizowanych i zarejestrowanych świadczeń w SI POMOST do faktycznie
wydatkowanych środków na realizację świadczeń (na podstawie sprawozdania
wykonywanego ręcznie dla Ministerstwa Finansów RB-28). Zgodność jest liczona
narastająco w danym roku i podawana w procentach. Procent zgodności jest widoczny
w sprawozdaniu z realizacji świadczeń (RsOl), które jest elementem zbioru centralnego,
generowanego w SI POMOST.
8 WI MPS - Wydział Informatyki MPS.
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H om ologacja

MPS przewiduje możliwość przystąpienia do ST POMOST każdej firmy,
która opracuje własne oprogramowanie zgodnie z wymaganiami MPS i podda je
homologacji. Wymagania homologacyjne są ogłaszane przez MPS ze względu na
zmiany:
a) prawa,
b) organizacyjne - w administracji i pomocy społecznej.
c) technologii informatycznej,
d) potrzeb użytkowników.
Po uzyskaniu świadectwa homologacji, oprogramowanie może być
dostarczone i użytkowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, które
w ten sposób, mimo zmiany producenta oprogramowania, nadal pozostają
w ST POMOST tzn. w JSI.
Jednocześnie na bieżąco są prowadzone prace nad modyfikacją procedury
homologacyjnej i zasadami opisu wymagań homologacyjnych po to, aby zmiany
w oprogramowaniu wymuszane zmianami w ustawach przebiegały' sprawnie
i w krótkim czasie były wdrażane w JOPS,
Wdrożenie i rozwój jednolitego systemu informatycznego dla systemu pomocy
społecznej
Rozwój SI POMOST opiera się na stosowaniu procedury homologacyjnej,
wg wymagań homologacyjnych zatwierdzonych przez Departament Pomocy
i Integracji Społecznej MPS.
W celu uregulowań prawnych, podstaw współpracy w zakresie uzyskania
danych z SI POMOST, powinno stosować się ww. zasady współpracy między
JOPS różnych szcżebli.
Dla efektywności wzrostu rozwoju, w niektórych województwach
przeprowadza się szkolenia z wykorzystania systemu. Do tego celu powinny być
wykorzystywane sale szkoleniowe przekazane przez Ministerstwo (zakupione
w ramach kontraktu ALSO). Szkolenia te wpływają na:
a) podniesienie jakości danych gromadzonych w systemie,
b) zmniejszanie liczby błędów popełnianych przy pracy z aplikacjami,
c) nauczanie przetwarzania danych z systemu w celu wykonania różnych
statystyk i analiz potrzebnych do optymalizowania wydatków i lepszej
alokacji środków'.

Aby zwiększyć liczbę JOPS pracujących na homologowanym
oprogramowaniu, Ministerstwo:
1. W prowadziło zapis w ustawie o pom ocy społeczne/ (Art. 23, ust. 3 ustawy
zd n 12.03.2004r): ..Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
określi w drodze rozporządzenia, standardy wymagań homologacyjnych i tryb
Ustawa o północy społecznej z dnia 12.03,2004r. (Dz.U. Nr 64 Poz. 593 z dn.
!5.04.2004r.)
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homologacji systemów informatycznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt
17, art. 19 pkt 17, art. 21 pkt 7, art. 22 pkt 12, stosowanych w jednostkach
organizacyjnych
pomocy
społecznej,
przez
wskazanie
rodzajów
oprogramowania objętych procedurami homologacji, ogólnego zakresu
wymagań homologacyjnych, sposobu ogłaszania wymagań, warunków
zgłaszania
oprogramowania
do
homologacji,
przebiegu
procedury
homologacji, mając na uwadze jednorodność zakresu i rodzaju danych, która
umożliwia ich scalanie w zbiór centralny.” Ustawa weszła w żvcie z dniem
01.05.2004r.
2. Umożliwiło przystąpienie do Systemu każdej firmie, która opracuje własne
oprogramowanie zgodne z wymaganiami MPS i poddała je procesowi
homologacji oraz uzyska świadectwo homologacji.
Wynikiem włączenia się do systemu następnych firm będzie/jest:
a) poszerzenie rynku usług informatycznych,
b) podniesienie jakości świadczonych usług (help-line ‘u, serwis),
c) wpływ na jakość i funkcjonalność oprogramowania użytkowego
poszczególnych dostawców,
d) obniżenie ryzyka wsparcia dla rozwiązania z powodu kłopotów firmy dostawcy,
e) obniżenie ryzyka braku możliwości dalszego utrzymania i rozwoju
systemu z powodu wycofania się producenta oprogramowania,
lub zaprzestania utrzymania przez niego konkretnego produktu,
f) umożliwi wybór dostawcy ze względu na koszty utrzymania.
Pojawienie się na rynku w obszarze pomocy społecznej nowych firm,
posiadających
homologowane oprogramowanie
użytkowe,
spowodowało
włączenie się do systemu nowych Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej.
Do listopada 2004 roku cztery firmy otrzymały „Świadectwo Homologacji”
(ComputerLand S.A., PPHU Top-Team Sp. z o.o. w Warszawie, MiCOMP
Systemy Komputerowe Bożena Nowak-Szymura w Katowicacli i ZETO Sp. z o.o.
w Koszalinie), dodatkowo dwie następne podpisały „Umowę o przystąpieniu do
systemu informatycznego POMOST” (PPHU SELKOM Sp. z o.o. w Warszawie
i AGEMA Systemy Informatyczne w Łodzi), które mają zamiar poddać swój
produkt procedurze homologacyjnej.
Poniższy wykres 5 i tabela 3 przedstawiają liczbę ośrodków pracujących
w systemie - w miarę wzrostu liczby dostawców homologowanego
oprogramowania.
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W ykres 5. W drożenia sy stem ó w h om ologow an ych w g firm
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Źródło: Opracowanie własne.
Tablica 3. Wdrożenia systemów IV.2001 r. -11.2004 r. (wartości proc, zaokrąglone)
Razem
Informacja
Brak
TopZETO
ComputerLand
Kwartał i rok
MiCOMP
danych o Dostawcy
Koszalin
T earn
OU
1191/47% 1356/53% 1201/47%
4 kw. 200 lr.
10/<1%
1 kw. 2002r.

3/<l%

1346/53%

1208/47%

1349/53%

2 kw. 2002r.

2/<l%

1324/52%

1231/48%

1326/52%

3 kw. 2002r.

27/1%

1270/50%

1260/49%

1297/51%

4 kw. 2002r.

19/1%

1194/47%

1344/53%

1213/47%

1 kw. 2003r.

65/3%

26/1%

1389/54%

1077/42%

1480/58%

2 kw. 2003 r.

91/4%

45/2%

1414/55%

1007/39%

1550/61%

3 kw. 2003r.

116/5%

52/2%

41/2%

1486/58%

862/34%

1695/66%

4 kw. 2003r. 128/5%

52/2%

46/2%

1534/60%

797/31%

1760/69%

1 kw. 2004r. 151/6%

52/2%

67/3%

1624/64%

663/26%

1894/74%

2 kw. 2004r.

58/2%

86/3%

1664/65%

572/22%

1985/78%

177/7%

Źródło: O p racow an ie w łasn e.
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Następny wykres 6 wraz z tabelą 4 przedstawiają przyrost pracujących
ośrodków w poszczególnych kwartałach i latach. Trzeba tu zauważyć, że w 1999 r.
i 2000 r. był nacisk na napełnianie baz danymi takimi jak: liczba rodzin,
wywiadów, pracowników, wniosków, decyzji - było to wykazywane na podstawie
sprawozdania ilościowego „Also_rd” i wystarczyło wykonać ,jed n ą realizację
świadczenia”, aby wygenerować zbiór centralny co wystarczało dla refundacji
kosztów wprowadzania danych. W „Koncepcji ...2001” zmieniono tę zasadę
i nacisk został położony na zbieranie zbiorów centralnych i sprawozdań z realizacji
świadczeń (RsOl) na poziomie zgodności min. 90 %. Jeżeli warunek ten nie został
spełniony ośrodek nie uzyskiwał refundcji kosztów wprowadzania danych i ponosił
dodatkowo samodzielnie koszty licencji. Od 01.05.2004r. weszła w życie ustawa
o pomocy społecznej, która obliguje gminy i województwa do przekazywania
danych, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu
informatycznego.
Wykres 6. Przyrost JOPS pracujących w JSI (111.1999 r. - 11.2004 r.)

Źródło: O pracow anie w łasne.
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Tablica 4. Przyrost JOPS pracujących w JSI (III. 1999 r. - 11.2004 r.)
Jakiekolwiek
Jakiekolwiek
dane ZBC lub
dane ZBC lub
Brak
Brak
Kwartał i rok
RS01
Kwartał i rok
RS01
danych
danych
(wcześniej
(wcześniej
ALSO rd)
ALSO rd)
3 kw 1999
1%
99%
1 kw 2002
53%
47%
4 k w 1999

6%

94%

2 kw 2002

1 kw 2000

33%

67%

2 kw 2000

36%

64%

3 kw 2000

31%

4 kw 2000

52%

48%

3 kw 2002

51%

49%

4 kw 2002

47%

53%

69%

1 kw 2003

60%

40%

34%

66%

2 kw 2003

62%

38%

1 kw 2001

48%

52%

3 kw 2003

65%

35%

2 kw 2001

47%

53%

4 kw 2003

67%

33%

3 kw 2001

47%

53%

1 kw 2004

67%

33%

4 kw 2001

47%

53%

2 kw 2004

73%

27%

Źródło: Opracowanie własne.
Utrzymanie jednolitego
społecznej

systemu

informatycznego

dla systemu

pomocy

Do końca 2002 roku system finansowania eksploatacji systemów
homologowanych występował w JOPS dopiero po uzyskaniu w systemie
zgodności danych na poziomie >=90% (wszystko albo nic).
Z tej przyczyny do Ministerstwa trafiały tylko dane mieszczące się w tym
przedziale zgodności. Ośrodki, które rozpoczynały pracę w systemie lub posiadały
niepełne dane nie przekazywały zbiorów centralnych, gdyż nie wiązało się to
z refundacją kosztów wprowadzania danych.
Widać to na wykresie 7, który przedstawia średnie roczne za przesłane
dane do analiz. Za rok 1999 był brany 3 i 4 kwartał a za rok 2004 tylko 1 i 2
kwartał. Trzeba zauważyć tu, że nowa ustawa o pomocy społecznej weszła w życie
w 2 kwartale br. dlatego przewidywany wzrost pracy JOPS na homologowanym
oprogramowaniu da się wyraźnie zauważyć dopiero po otrzymaniu danych za 3 i 4
kwartał br.
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W ykres 7. P rocen tow y rozkład JOPS pracujących w SI PO M O ST - kraj, średnie roczne
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Źródło: Opracowanie własne.

W celu utrzymania Jednolitego Systemu Informatycznego i zmotywowania
gmin do pracy w systemie na homologowanym oprogramowaniu podjęte zostały
następujące działania:
1. Wprowadzono zapis w ustawie o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004r.
(art. 23, ust. 3).
2. Podpisano, pomiędzy Ministrem Polityki Społecznej a dostawcami
oprogramowania: „Umów na utrzymanie sprawności Oprogramowania
Użytkowego
które wpływają na:
a) możliwość dostępu do wszystkich homologowanych oprogramowań
i swobodnego wyboru dostawcy według uznania i możliwości sprzętowych
ośrodka. Dobrym świadectwem tego jest wykres 8, gdzie widać, że w JS1
pracuje już 78 % JOPS w skali kraju.
Wykres 8. ZBC lub RsOl dostarczone wg Dostawców homologowanego oprogramowania
w 2 kwartale 2004 r.
22%

3%2% 7%
66 %

□ ZETO Koszalin
S M iC O M P
□ Top-Team
□ ComputerLand
□ Brak Danych o Dostawcy OU

Źródło: O pracow anie w łasne.
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b) zdjęcie z JOPS obowiązku podpisania umowy z dostawcą na utrzymanie
systemu, gdyż zwrot kosztów „za licencję” jest kierowany bezpośrednio
z MPS do dostawcy oprogramowania. Podstawą przekazania środków
finansowych za konkretny JOPS jest:
i) przekazanie przez JOPS do poziomu WPS zbioru centralnego
(zgodność wprowadzonych danych -RsOl- min. 20 %),
ii) wykonania przez WI MPS „Raportu zgodności danych” na podstawie
otrzymanego z województwa scalonego ZBC za dany kwarta! i rok.
Obecnie na rynku 4. dostawców posiada homologację dla swojego OU.
Jeżeli JOPS przekaże przynajmniej 1 raz dane (ZBC i RsOl) do poziomu
WPS, które zostaną tam scalone i przesłane do poziomu MPS to w ten
sposób zostanie zidentyfikowany dostawca OU dla danego ośrodka. Na
podstawie tej informacji powstał wykres 9.
Wykres 9. Procentowy rozkład JOPS pracujących w SI POMOST

Źródło: Opracowanie własne.

3.
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Zmiana
„Koncepcji utrzymania
i
rozwoju Jednolitego
Systemu
Informatycznego Systemu Pomocy Społecznej na rok ...”, która skutkuje:
a) refundacją kosztów przesyłu danych (ZBC) przy niepełnej zgodności
danych tzn. ju ż „za dane” przy ponad 50 % zgodności, środki finansowe są
kierowane do WPS UW (na podstawie zawartych porozumień
z wojewodami), a dalej do OPS, PCPR i ROPS UM, co stanowi częściową
rekompensatę za przygotowanie danych w postaci elektronicznej
i przekazanie ich z JOPS do WPS UW. Środki te mogą być przeznaczone
m.in. na modernizacje, utrzymanie zespołu administratorów, szkolenia,
drobne zakupy, usługi itp.,
b) możliwość wejścia do systemu w każdym czasie, gdyż narastające
naliczanie zgodności danych odbywa się od tego kwartału, w którym
przesył będzie na poziomie zgodności 20%.

4.

Upowszechnienie i lansowanie informacji o homologowanych systemach
informatycznych poprzez wydanie publikacji pt. „Informator POMOST, czyli
wsparcie dla Systemu Pomocy Społecznej” i rozpowszechnienie go
do wszystkich samorządów gminnych (Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów).
5. Utworzenie strony internetowej www.politykaspoleczna.gov.pl do szybkiego
przesyłu informacji między wszystkimi użytkownikami systemu, a zwłaszcza
w celu:
a) szybkiej informacji o systemie i ojej zmianach,
b) przesyłania słowników centralnych,
c) zadawania pytań i uzyskania wsparcia przez internet.
Rozwój jednolitego systemu informatycznego SPS w województwach
Celem Ministerstwa jest rozwój i utrzymanie Jednolitego Systemu
Informatycznego SPS. Priorytetem tego celu jest:
1. Uzyskanie pełnego wdrożenia (zastosowania) homologowanych systemów
informatycznych na wszystkich poziomach organizacyjnych (2904 - JOPS).
2. Uzyskanie zgodności danych na poziomie 90% we wszystkich JOPS szczebla
podstawowego (2557 - OPS i 314 PCPR).
Realizację ww. punktów można uzyskać przestrzegając następujących zasad:
a) homologacja oprogramowania użytkowego
i przystępowanie
do systemu następnych firm,
b) wdrożenie homologowanego oprogramowania użytkowego w JOPS
(pomóc w tym może ustawa o pomocy społecznej, która weszła
w życie 01.05.2004 r., bowiem zawarty w niej zapis stosowania
homologowanego oprogramowania wymusza pracę na Jednolitym
Systemie Informatycznym POMOST),
c) wprowadzenie i realizacja systemu szkolenia użytkowników systemów
informatycznych,
d) budowa i rozwój struktur utrzymania systemu na każdym poziomie
organizacyjnym,
e) modernizacja i rozwój liczby stanowisk obsługi klientów OPS/PCPR.
Następne wykresy przedstawiają wdrożenie JSI w poszczególnych
województwach, w latach 1999 - 2004.
Uwaga:
Pełne dane - (ZBC i RsOl) - do 2002 roku, do systemu POMOST należało
wprowadzić dwa pliki. Pierwszy był zbiorem centralnym, który zawierał wszystkie
dane o świadczeniach zrealizowanych/wypłaconych w systemie, drugi plik był
sprawozdaniem z realizacji świadczeń RsOl, który procentowo wykazywał ilość
wprowadzonych świadczeń do systemu w stosunku do faktycznie wypłaconych
świadczeń wykazywanych w sprawozdaniu finansowym RB-28 wykonywanym dla
Ministerstwa Finansów. Od 2002 roku sprawozdanie RsOl jest elementem zbioru
centralnego.
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Niepełne dane - (ZBC lub RsOl) - do SI POMOST został wczytany tylko jeden
plik albo ZBC lub sprawozdanie RsOl (wcześniej sprawozdanie „A lsojrd”).
Wykres 10. Województwo dolnośląskie, liczba JOPS -180. - Procentowy rozkład JOPS
pracujących w SI POMOST - średnie roczne

100% -i

□ Pełne dane

□ Niepełne dane

90%
80%
70%
60%
50%
40%

4%

3%

30%
20%

46°/

41°/

2003

2004

>9°/<

10%
0%

3%
1999

2000

2001

2002

Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 11. Województwo dolnośląskie, liczba JO P S -180. Procentowy rozkład zgodności
danych, II kwartał 2004 r.
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Źródło: Opracowanie własne.

W ykres 12. W ojew ó d ztw o kujaw sko-pom orskie, liczba JOPS -1 5 0 . Procentow y rozkład
JOPS pracujących w SI PO M O ST - średnie roczne
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Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 13. W ojewództwo kujawsko-pomorskie, liczba JOPS -150. Procentowy rozkład
zgodności danych, II kwartał 2004 r.
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Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 14. Województwo lubelskie, liczba JOPS -215. Procentowy rozkład JOPS
pracujących w SI POMOST -śre d n ie roczne
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Źródło: O pracow anie w łasne.
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W ykres 15. W ojew ód ztw o lubelskie, liczb a J O P S - 2 1 5 . P rocentow y rozkład zgo d n o ści
danych, II kwartał 2 0 0 4 r.
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Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 16. Województwo lubuskie, liczba JOPS -83. Procentowy rozkład JOPS
pracujących w SI POMOST - średnie roczne
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Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 17. Województwo lubuskie, liczba JOPS -83. Procentowy rozkład zgodności
danych, II kwartał 2004 r.
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Źródło: O pracow anie w łasne.
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W ykres 18. W ojew ód ztw o łód zk ie, liczba JOPS -182. Procentow y rozkład JOPS
pracujących w SI PO M O ST - średnie roczne
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Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 19. Województwo łódzkie, liczba JOPS -182. Procentowy rozkład zgodności
danych, 11 kwartał 2004 r.
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Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 20. Województwo małopolskie, liczba JOPS -193. Procentowy rozkład JOPS
pracujących w SI POMOST - średnie roczne
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Źródło: O pracow anie w łasne.
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Wykres 21. W ojewództwo m ałopolskie, liczba JOPS -193. Procentowy rozkład zgodności
danych, II kwartał 2004 r.
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Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 22. W ojewództwo mazowieckie, liczba JOPS -344. Procentowy rozkład JOPS
pracujących w SI POMOST - średnie roczne
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Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 23. W ojewództwo mazowieckie, liczba JOPS -344. Procentowy rozkład zgodności
danych, II kwartał 2004 r.
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W ykres 24. W ojew ód ztw o op olsk ie, liczba JOPS -71. Procentow y rozkład JOPS
pracujących w SI PO M O ST - średnie roczne
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Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 25. W ojewództwo opolskie, liczba JOPS -71. Procentowy rozkład zgodności
danych, II kwartał 2004 r.
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Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 26. Województwo podkarpackie, liczba JOPS -159. Procentowy rozkład JOPS
pracujących w SI POMOST - średnie roczne
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W ykres 27. W ojew ód ztw o podkarpackie, liczb a JOPS -1 5 9 . P rocentow y rozkład zgod n ości
danych, II kwartał 2 0 0 4 r.
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Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 28. W ojewództwo podlaskie, liczba JOPS -118. Procentowy rozkład JOPS
pracujących w SI POMOST - średnie roczne
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Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 29. W ojewództwo podlaskie, liczba JOPS -118. Procentowy rozkład zgodności
danych, II kwartał 2004 r.
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W ykres 30. W ojew ód ztw o pom orskie, liczba JOPS -1 3 2 . Procentow y rozkład JOPS
pracujących w SI PO M O ST - średnie roczne
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Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 31. Województwo pomorskie, liczba JOPS -132. Procentowy rozkład zgodności
danych, II kwartał 2004 r.
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Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 32. Województwo śląskie, liczba JOPS -166. Procentowy rozkład JOPS
pracujących w SI POMOST - średnie roczne
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W ykres 33. W ojew ód ztw o śląsk ie, liczba JOPS - 1 6 6 . P rocentow y rozkład zg o d n o ści
danych, II kwartał 2 0 0 4 r.

Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 34. W ojewództwo świętokrzyskie, liczba JOPS -102. Procentowy rozkład JOPS
pracujących w SI POMOST - średnie roczne
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Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 35. Województwo świętokrzyskie, liczba JOPS -102. Procentowy rozkład
zgodności danych, II kwartał 2004 r.
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W ykres 36. W ojew ód ztw o w arm ińsko-m azurskie, liczba JOPS -116. Procentow y rozkład
JOPS pracujących w SI PO M O ST - średnie roczne
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Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 37. Województwo warmińsko-mazurskie, liczba JOPS -116. Procentowy rozkład
zgodności danych, II kwartał 2004 r.
100% y -------------------------------------------------------------------------------------------------------------80%

—

-------------------------------------------------------------------------------------63%

60%

—

4 0 % ---------------------------—

--------------------------------------------------------------2233 %
J i15%
2 L

20%

11%
%
0% 4--------------1— L-— J

ii»/13%------

—
|

T
L — — t—
------ — >— L---- —

P ró g l

Próg 11

Próg III

Próg IV

Próg V

[0 -2 0 )

[2 0 -5 0 )

[5 0 -7 5 )

[7 5 -9 0 )

[ 9 0 -w ięcej)

Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 38. Województwo wielkopolskie, liczba JOPS -232. Procentowy rozkład JOPS
pracujących w SI POMOST - średnie roczne
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W ykres 39. W ojew ód ztw o w ielk o p o lsk ie, liczba JOPS -2 3 2 . P rocen tow y rozkład zgo d n o ści
danych, II kwartał 2 0 0 4 r.
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Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 40. Województwo zachodniopomorskie, liczba JOPS -114. Procentowy rozkład
JOPS pracujących w SI POMOST - średnie roczne

Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 41. W ojewództwo zachodniopomorskie, liczba JOPS -114. Procentowy rozkład
zgodności danych, II kwartał 2004 r.
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Podsum ow anie

System powinien łączyć różne aspekty: wymagania ustawowe, potrzeby
Centrali i użytkowników końcowych, zapotrzebowania na dane pozwalające
realizować politykę pomocy społecznej na stopniu lokalnym i wojewódzkim.
Zarówno Ministerstwo, jak i GUS chce wykorzystywać system na potrzeby
wynikające z zadań planistycznych, ale i też z potrzeby formułowania ocen
i przeprowadzania analiz doraźnych.
Dzięki „Raportom zgodności danych” wykonywanych przez WI MPS
można stwierdzić, że po II kwartale 2004 r.:
• 7 8 % (1.985/2.557) JOPS w kraju pracuje na homologowanym
oprogramowaniu SI POMOST,
• 7 2 % (1.838/2.557) JOPS ma opłaconą licencję za homologowane
oprogramowanie,
• 53 % (1.357/2.557) JOPS przesyła dane o zgodności ponad 90%,
• 1 % (18/2.557) JOPS rozpoczęło wdrożenie JSI i przesyła dane o zgodności
poniżej 20 % (nieopłacona licencja),
• 22 % (572/2.557) JOPS- brak informacji na jakim systemie ośrodek pracuje
- nie przesyła żadnych danych.
Opracowanie powstało w trakcie zbierania danych za III kwartał 2004 r.,
i z wstępnych analiz wynika, że procent przekazywanych danych za III kwartał
2004 r. wzrośnie do 79 %, ponadto rozpoczęło pracę w JSI 22 % PCPR (69/314).
Można zatem wnioskować, że największy wpływ na przekazywanie danych ma
ustawa o pom ocy społecznej, która obowiązuje od 01.05.2004r.
Literatura
1.
2.
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MIGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH URZĘDÓW PRACY
DO STANDARDU SYSTEMU INFORMACYJNEGO „SYRIUSZ”
Elwira MŁYNARZ
1.

Systemy informatyczne stosowane w obszarze rynku pracy1

1.1. System PULS
System PULS zbudowany, rozwijany i utrzymywany przez firmę
ComputerLand S.A. dominuje w obszarze rynku pracy pod względem liczby
wdrożeń - ponad 90% urzędów pracy eksploatuje ten system.
Celem działania systemu PULS jest wsparcie funkcjonowania Systemu Urzędów
Pracy, a przede wszystkim wspomaganie procesów związanych z obsługą
• bezrobotnych, w tym ich: rejestracja, realizacja świadczeń, pośrednictwo pracy
i organizacja szkoleń,
• pracodawców obejmująca: rejestrację ofert pracy i dobór ofert dla bezrobotnych,
• spraw kadrowo-placowych pracowników urzędów pracy.
Zakres funkcjonalny
Aktualnie, System Informatyczny PULS w wersji podstawowej posiada 12
aplikacji (modułów) funkcjonalnych, obejmujących pełny zakres działań urzędów
pracy. Aplikacje te to:
• Administrator (A),
• Finanse (FK),
• Kadry (K),
• Płace (PL),
• Formalna Obsługa Osób (FO),
• Pośrednictwo Pracy (PP),
• Prace Okresowe i Staże (PR),
• Statystyka (ST),
• Szkolenia i Poradnictwo Zawodowe (SZ),
• Świadczenia Finansowe (SW),
• Wskaźniki Efektywności (WE),
• Słowniki (SL), oraz
• Części Wspólne, której (których) zadaniem jest dostarczanie danych i usług
używanych (koniecznych) w pozostałych aplikacjach merytorycznych systemu.
Aplikacje (moduły) te działają w oparciu o wspólne wykorzystywanie
danych zgromadzonych lokalnie w bazie danych.
Aplikacja e-PULS - internetowe Pośrednictwo jest osobną aplikacją
działającą, jako serwis internetowy i wymieniającą dane z systemem SI PULS oraz
systemami innych dostawców poprzez pliki w standardzie XML.
1 Raport z przeglądu systemów, Dl MGiPS, Warszawa, 29 grudnia 2003.
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Obok aplikacji (modułów) wersji podstawowej, powstały nowe aplikacje:
Zatrudnianie Polaków za granicą (ZP), Kontrola Legalności Zatrudnienia (KLZ),
Zatrudnienie Cudzoziemców w Polsce (ZC) oraz Pulsar - służy do tworzenia
raportów ad-hoc z istniejącej bazy danych.
Architektura
System PULS został stworzony w architekturze klient-serwer z „grubym
klientem” i taka jest technologia wersji podstawowej. Natomiast aplikacje: ZP,
KLZ, ZC to ju ż docelowa architektura trój warstwowa, korzystająca m.in. z serwera
aplikacji typu open source - JBoss, serwera bazy danych Oracle wersja 9.1 i
przeglądarki internetowej po stronie klienta. Aplikacja e-PULS stosuje typową
architekturę portalu internetowego z wykorzystaniem serwera web’owego Apache.
Technologia wykonania
Języki programowania i stosowane narzędzia
System PULS został zbudowany przy użyciu narzędzi firmy Progress
Software - Progress 4GL, wersja 7.3. Przy programowaniu systemu użyto metod
strukturalnych. Z kolei Aplikacje: ZP - fragmenty wykonano w Delphi, KLZ
(i uzupełnienie ZP) - napisana w środowisku Eclipse (open sourse) przy użyciu
języka Java w standardzie J2EE, e-Puls została napisana przy użyciu narzędzi PHP,
a Pulsar zaprogramowany dla środowiska GUI przy użyciu Delphi.
System bazy danych
Podstawowy system PULS używa bazy danych Progress RDBMS wersja
7.3. Aplikacja e-PULS wykorzystuje bazę danych MySQL. Aplikacje: ZP i KLZ
wykorzystują relacyjną bazę danych Oracle 9.1.
Systemy operacyjne
System PULS działa w dwóch konfiguracjach:
• System sieciowy Novell wersja 4.2 na jednoprocesorowych serwerach Intel, oraz
• SCO OpenUnix ver 8.x. na dwuprocesorowych serwerach Intel.
Aplikacje użytkownika końcowego systemu PULS mogą działać na
stacjach roboczych wyposażonych w systemy operacyjne Microsoft Windows w
wersjach 3.1 1, 95, 98 i 2000.
Aplikacje Zatrudnianie Polaków za granicą i Kontrola Legalności
Zatrudnienia oraz e-PULS Pośrednictwo używają przeglądarki internetowej po
stronie użytkownika i systemu operacyjnego Debian Linux na serwerze.
1.2. System Rubikom
System „Rubikom+” autorstwa firmy ZETO Katowice powstał, jako
system wspomagający pracę urzędów pracy w zakresie obsługi bezrobotnego.
Aktualnie system ten używa 18 Powiatowych Urzędów Pracy.
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Zakres funkcjonalny
System Rubikom+ obejmuje swoim zakresem funkcjonalnym całość
zagadnień związanych z obsługą bezrobotnego w urzędzie pracy. Moduły
produkcyjne tego systemu to:
• ewidencja osób,
• ewidencja ofert,
• obsługa wypłat,
• statystyki, oraz
• wskaźniki efektywności.
Dodatkowo system wyposażony jest w moduł administracyjny oraz moduł
automatycznej kontroli i uaktualniania wersji podstawowych modułów systemu.
Firma ZETO Katowice zbudowała również aplikację obsługująca
sprawozdania statystyczne w formacie DBF z danymi do GUS i możliwością ich
edycji, prezentacji itp. Taka aplikacja działa w 8. wojewódzkich urzędach pracy
i ponad 40. powiatowych urzędach pracy. Jest wykorzystywana do ręcznej kontroli
i edycji statystyk przed przesłaniem ich do wojewódzkich urzędów statystycznych.
Architektura
System został zbudowany, jako jedna monolityczna aplikacja. Pliki bazy
danych umieszczone są na serwerze plików, a klient korzysta z nich przy użyciu
Borland Database Engine zainstalowanego na każdej stacji roboczej. Jest to
architektura monolitycznej aplikacji, z danymi przechowywanymi w plikach
dzielonych poprzez serwer plików.
Technologia wykonania
Języki programowania i stosowane narzędzia
Większość systemu „Rubikom+” zbudowana jest w środowisku Delphi,
wersja 5. Pojedyncze funkcje DOS-owe np. obsługa rozliczeń z ZUS, zostały
wykorzystane jeszcze z poprzedniego systemu Rubikom, napisanego w Clipperze.
System bazy danych
Brak systemu bazy danych, oprogramowanie przechowuje dane w postaci
plików DBF. Borland Database Engine jest używany na każdej stacji roboczej i
korzysta z plików na centralnym serwerze.
Systemy operacyjne
System „Rubikom+” został opracowany dla komputerów klasy PC,
pracujących w środowisku Windows w wersjach: 95, 98, NT i 2000. Serwer —
teoretycznie dowolny serwer plików, niemniej wszyscy użytkownicy korzystają z
serwerów Novell i nie robiono żadnych prób z innymi systemami.
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1. 3. System B ezrobotni (BEZR OB)

System Bezrobotni, przeznaczony dla Powiatowych Urzędów Pracy,
powstał w roku 1991 i jest ewolucyjnie rozwijany w sposób ciągły. Początkowo
eksploatowany w różnych miejscach w Polsce, obecnie jest używany w 15.
urzędach. System jest produktem radomskiej firmy Progres 2000.
Zakres funkcjonalny
W programie wyróżnić można moduły funkcjonalne, które umożliwiają:
• administrację systemem,
• obsługę klienta w urzędzie pracy (rejestracja, wypłacanie świadczeń, oferowanie
pracy),
• tworzenie zestawień i analiz,
• tworzenie statystyk ministerialnych (MGiP),
• zarządzanie ofertami pracy,
• eksportowanie ofert pracy do e-PULS,
• naliczanie składek ZUS i przygotowywanie plików do systemu Płatnik.
A rch itek tu ra
System złożony jest z poszczególnych programów - monolitycznych
aplikacji pracujących w środowisku DOS. Nowsze aplikacje przygotowane są do
pracy w środowisku Windows.
W trakcie wdrożenia, na niektórych stacjach zakłada się tylko wybrane
programy - moduły, aby udostępniać użytkownikom tylko określoną
funkcjonalność. N ie zastosowano serwera bazy danych, zamiast tego dane
przechowywane są w plikach. System używa własnego, opartego o bibliotekę Ctree, formatu plików z danymi.
Technologia wykonania
Języki programowania i stosowane narzędzia
Aplikacje napisano w języku C korzystając ze środowiska firmy Borland.
Niektóre fragmenty systemu napisano w języku C++ korzystając z C++-Buildera.
System bazy danych
W charakterze bazy danych system używa plików. Ich obsługa jest oparta
na dostarczanej w formie kodu źródłowego bibliotece C-tree firmy Faircom (w
wersji z 1983 roku).
Dostawca dokonał własnych modyfikacji nakierowanych
głównie na redukcję wielkości plików (np. słownikowanie wprowadzanych
parametrów, jak imiona, kodowanie parametrów binarnych - np. płci - w formie
jednego bitu itp.).
Zaimplementowano także blokowanie poszczególnych
rekordów, aby zwiększyć bezpieczeństwo przy współdzieleniu plików z danymi
przez więcej niż jed n ą instancję aplikacji.
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System y operacyjne

System został opracowany dla komputerów klasy PC pracujących
w środowisku Windows w wersjach: 95, 98, NT i 2000.
Serwer - teoretycznie dowolny serwer plików, niemniej wszyscy
użytkownicy korzystają z serwerów Novell i nie robiono żadnych prób z innym i
system am i.
1.4. System BOSS
System BOSS firmy Infus został zaprojektowany i zbudowany w 1993
roku przez byłych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, na
potrzeby obsługi urzędów pracy w tym województwie. Aktualnie używany jest
przez dwa powiatowe urzędy pracy w Łodzi.
Zakres funkcjonalny
System BOSS składa się z osobno dobudowywanych modułów, do których należą:
• administracja,
• trzy moduły rejestracji,
• pośrednictwo,
• kursy (szkolenia),
• wykazy,
• obsługa kasowa,
• obsługa pracodawców czyli system obsługi tzw. aktywnych form np. obsługa
finansowa organizatorów kursów itp., oraz
• pięć modułów związanych z naliczeniami.
Architektura
System BOSS-2 to moduły w postaci monolitycznych
komunikujących się poprzez pliki danych na serwerze.

aplikacji

Technologia wykonania
Języki programowania i stosowane narzędzia
System zbudowany
modyfikacji.

przy

użyciu

środowiska

Clipper

bez jakichkolwiek

System bazy danych
Nie ma systemu bazy danych, wykorzystywana jest baza w pliku DBF.
Plik ten jest współdzielony przez wszystkie instancje aplikacji w przypadku
instalacji wielostanowiskowej
System operacyjny
System może pracować zarówno w środowisku DOS jak i w środowisku
MS Windows wersje 95, 98. Serwery plików wykorzystują oprogramowanie
serwera Novell.
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1.5. System Rynek Pracy (Zasiłki)
System Rynek Pracy został zaprojektowany przez firmę SOETO z
Warszawy. System funkcjonuje od 1990 roku.
Zakres funkcjonalny
•
•
•
•
•

System Rynek Pracy obsługuje następujące obszary:
ewidencja bezrobotnych i poszukujących pracy,
pośrednictwo pracy,
świadczenia finansowe,
obsługę statystyczną,
rozliczenia z bankami, ZUS, US.

Technologia wykonania
Języki programowania i stosowane narzędzia
Narzędziem zastosowanym do produkcji systemu jest Clipper 87.
System bazy danych
Dane przechowywane są w plikach zgodnie ze standardem DBIII.
System operacyjny
System sieciowy Novell wersja 4.2.
Spośród omówionych systemów tylko system PULS, eksploatowany w
ponad*90 % urzędów pracy, posiada oprogramowanie zbudowane w architekturze
i z zastosowaniem technologii umożliwiających ewolucyjne przejście do SI
SYRIUSZ.
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Lokalizacja WPS

Aplikacja WPS
w lokalizacji

Agent S Y R IU S Ł .
-*• NET

Komunikaty

Obsługa
spraw (EFS)

Aplikacje backoffice

Rysunek I. Architektura przestrzenna SI SYRIUSZ
Źródło: Dokument etapowy, Jednolity System Informacyjny dla obszaru: usługi społeczne,
DI MGPi PS, Warszawa, 23 kwietnia 2004.

Systemy, które napisane są w standardowych językach programowania (w
Delphi i C), choć nie korzystają z nowoczesnych baz danych, mogą nadawać się do
przejścia drogą ewolucyjną do standardu SI SYRIUSZ. Może to umożliwić
dostawcom zmniejszenie pracochłonności, poprzez ponowne użycie pewnej części
już stworzonego kodu oprogramowania, głównie obsługującego logikę biznesową.
Oprogramowanie stworzone w środowisku Clipper nie nadaje się do dalszego
rozwijania i wymaga praktycznie stworzenia od nowa.
Reasumując należy stwierdzić, iż obecnie stosowane systemy reprezentują
różnorodną, w większości przestarzałą architekturę i technologię, co stanowi ich
największy mankament w procesie migracji do standardów SI SYRIUSZ.
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2. Do czego zmierzamy - architektura i technologia SI Syriusz2
System Informacyjny Syriusz będzie wspierał realizację zadań jednostek
w obszarze praca na trzech poziomach, obejmujących następujące szczeble
administracji rządowej i samorządowej:
• centralny - Ministerstwo Gospodarki i Pracy,
• wojewódzki - wojewódzkie urzędy pracy , wydziały polityki społecznej
urzędów wojewodów,
• powiatowy - powiatowe urzędy pracy.
Obecnie w ramach projektu Phare - PES I3 trwają prace nad utworzeniem,
na poziomie centralnym, hurtowni danych i portalu Publicznych Służb
Zatrudnienia. Hurtownia danych będzie gromadzić dane i informacje, dostarczane
przez jednostki na wszystkich poziomach, niezbędne do prowadzania analiz i
prognoz oraz wykonywania sprawozdań statystycznych.
Portal będzie umożliwiał m.in.:
• udostępnianie informacji o instytucjach rynku pracy, danych statystycznych,
informacji z zakresu poradnictwa zawodowego,
• zgłaszanie cv przez bezrobotnych i poszukujących pracy
• zgłaszanie ofert pracy przez pracodawców
• dobór ofert pracy i kandydatów.
Do
najważniejszych elementów architektury SI SYRIUSZ należy
utworzenie głównego centrum przetwarzania, czyli tzw. Aplikacji Centralnej (AC)
oraz Operacyjnych Centrów Przetwarzania (OCP).
Jedną z głównych części funkcjonalnych AC jest komponent „Identyfikacja
obiektu”, który nowym obiektom (beneficjentom) nadaje unikatowy identyfikator,
a dla istniejących w bazie zwraca identyfikator wcześniej przypisany oraz
sprawdza w ewidencji, czy obiekt występuje, oraz czy nie korzysta z tych samych
świadczeń w różnych lokalizacjach.
Do pozostałych funkcjonalności, niezbędnych do gromadzenia informacji
o beneficjentach i działalności podmiotów w systemie SI SYRIUSZ, możemy
zaliczyć:
a) pełną obsługę centralnej ewidencji beneficjentów, w tym między
innymi zapewniona zostanie możliwość komunikacji z innymi
systemami,
w szczególności
rejestrami
publicznymi,
w celu
weryfikacji danych beneficjentów oraz pozostałych podmiotów
rejestrowanych w SI SYRIUSZ,
b) centralne ewidencje agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych,
pośredników pracy, doradców zawodowych,
c) funkcje związane z bilansowaniem potrzeb i środków.

2 Dokument etapowy, Jednolity System Informacyjny dla obszaru: usługi społeczne, DI
MGPi PS, Warszawa, 23 kwietnia 2004.

3 PES I - oznacza pierwszy projekt realizowany dla Publicznych Służb Zatrudnienia (ang.
Public Employment Service) ze środków Phare.
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Na poziomie centralnym zostaną umieszczone serwery aplikacji i baz
danych dla MGiP oraz województw (WPS UW, WUP), natomiast serwery aplikacji
operacyjnych i bazy danych obsługujące szczebel powiatu będą umieszczone
w PUP lub Operacyjnych Centrach Przetwarzania. Poziom wojewódzki obsługują:
aplikacja WPS oraz aplikacja WUP. Poziom powiatowy obsługuje aplikacja PUP.
Architektura SI Syriusz jest pochodną przepływów informacyjnych występujących
pomiędzy poszczególnymi jednostkami, tworzącymi system publicznych służb
261

zatrudnienia. Funkcjonalność aplikacji na poziomie centralnym związana jest
głównie ze zbieraniem danych dla celów zarządczych, a nie z bezpośrednią obsługą
beneficjenta. Z poziomu powiatowego przesyłana jest przeważająca ilość danych
zasilających hurtownię.
Ze względu na uwarunkowania zewnętrzne, związane z wykorzystaniem
funduszy unijnych, budowanie SI Syriusz rozpoczęto od poziomu centralnego tj.
od prac związanych z powstaniem hurtowni i portalu (projekt Phare - tzw. PES I).
W ramach projektu Phare - PES II4 powstaje tzw. jądro SI Syriusz, czyli aplikacja
rejestracji i ewidencji klientów rynku pracy. W dalszej części, w ramach projektu
„Powstanie Systemu Informacyjnego Publicznych Służb Zatrudnienia Syriusz” współfinansowanego przez EFS, zrealizowane zostaną aplikacje: centralna,
zarządzanie finansami, aplikacja dla WUP, aplikacja dla PUP, obieg spraw,
Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Place.
Wszystkie aplikacje i komponenty, wchodzące w skład SI Syriusz,
komunikują się ze sobą przy pomocy komunikatów.
Ze względu na architekturę całego systemu, jak również poziomy
instalacji, istnieją trzy rodzaje wymiany komunikatów. Można je przedstawić jako:
1. Komunikacja wewnątrz lokalizacji - komunikacja między zainstalowanymi
komponentami w jednej lokalizacji, a komponentem Oprogramowana Baza
Danych. Na każdym poziomie w określonej lokalizacji organu właściwego,
wszystkie komponenty działają na jednej, wspólnej bazie danych, która
posiadać będzie interfejs służący do komunikacji z interfejsem aplikacji lub
komponentów.
2. Komunikacja między lokalizacjami - komunikacja między instalacją SI
Syriusz w danej lokalizacji a inną lokalizacją. Stosuje się zasadę wymiany
komunikatów pomiędzy komponentami, czyli komponent w danej lokalizacji
może komunikować się tylko z innym komponentem w innej lokalizacji.
Przekazywanie danych odbywa się w trybie off-line (transmisja pliku
zawierającego komunikat). Docelowo przewiduje się przekazywanie
informacji w trybie on-line w komunikacji z Aplikacją Centralną. Komunikaty
są tworzone w aplikacji, lub komponencie, w postaci pliku .XM L’owego,
przekazywanego do węzła sieci korporacyjnej, gdzie zostają skompresowane
z wykorzystaniem usług agenta sieci. Agent węzła korporacyjnego będzie
odpowiedzialny za bezpieczny przesył komunikatu, w tym kompresję,
tunelowanie, szyfrowanie informacji (np. VPN) i podpis elektroniczny.
Zarządzaniem wysyłania komunikatu z danej lokalizacji i przyjęciem
komunikatu w innej lokalizacji, zajmuje się moduł (komponent)
administracyjny systemu SI SYRIUSZ. Panuje on nad przestrzeganiem zasad
integralności, poufności i uwierzytelnienia przesyłanych danych poprzez
zastosowanie zaawansowanych metod bezpieczeństwa a przede wszystkim
zarządzaniem uprawnieniami użytkow ników system u.

4 PES II - kolejny, 2. projekt ze środków Phare.
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3.

Komunikacja z systemami zewnętrznymi - komunikacja między instalacją SI
SYRIUSZ w danej lokalizacji a systemami wspomagającymi współpracę
z instytucjami państwowymi np. ZUS (Płatnik), Urząd Skarbowy, Banki, GUS.
Standaryzacja metod i środków komunikacji międzykomponentowej
zapewni sprawny sposób komunikacji w SI SYRIUSZ, umożliwiający wymianę
kompletnej informacji (danych) wraz z usługami.
Do zapewnienia prawidłowej współpracy SI Syriusz, wykonanego w
architekturze komponentowej, przyjęte zostały standardy organizacji WS-I (Web
Services Interoperability), obejmujące tzw. Profile l.Oa:
• SOAP (Simple Object Access Protocol),
• UDDI (Universal Description, Discovery and Integration),
• WSDL (Web Services Description Language), odpowiednik IDL (językśrodowisko programowania) w platformie Corba,
• XML Schema - standardy struktury danych i arkusz stylów.
W ym agania technologiczne SI SYRIUSZ
Wymagania na architekturę aplikacji:
1. Aplikacje powinny mieć budowę opartą na komponentach programistycznych,
działających po stronie serwera, które mogą być instalowane i uruchamiane na
serwerach aplikacyjnych różnych producentów, zgodnych ze standardem EJB.
2. Architektura aplikacji powinna być trój warstwowa:
a) warstwa danych (oparta na relacyjnej bazie danych działającej
w standardzie SQL),
b) warstwa pośrednia (jest to serwer aplikacji zbudowany w oparciu
o technologię J2EE),
c) warstwa prezentacji (zbudowana w architekturze ’’cienkiego klienta”
lub „pseudo cienkiego klienta” opartego na technologii przeglądarki
http zgodnej ze specyfikacją W3C„Web Content Accessibility
Guidlines 1.0”).
3. Oprogramowanie systemowe i narzędziowe potrzebne do wytworzenia,
utrzymania i eksploatacji powinny być oparte o produkty udostępniane
nieodpłatnie, lub na zasadach OpenSource.
4. W systemie powinna zostać zastosowana architektura rozproszona, czyli
zadania wspierane aplikacją będą realizowane autonomicznie w lokalizacjach
przy zapewnionej komunikacji z Aplikacją Centralną.
Wymagania na system zarządzania bazą danych:
1. System zarządzania bazą danych powinien być oparty na systemie zarządzania
relacyjnymi bazami danych, akceptującym standard języka SQL.
2. System zarządzania bazą danych powinien być w stanie obsługiwać aplikacje
sieciowe w trybie wielodostępu.
Dodatkowe wymagania:
1. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa.
2. Dodatkowe wymagania spójności.
3. Wymagania dotyczące tworzenia kopii bezpieczeństwa, dziennika transakcji i
odtwarzania bazy z kopii bezpieczeństwa.
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3. Etapy migracji systemów informatycznych urzędów pracy do standardu SI
Syriusz 5
Scharakteryzowane wcześniej systemy poszczególnych dostawców
z obszaru rynku pracy charakteryzują się różnym zakresem funkcjonalnym,
stosowaną architekturą oraz technologią wykonania, dostawców tej charakterystyki
wynika, że proces przejścia do standardu SI Syriusz musi być rozłożony w
dłuższym horyzoncie czasowym. Biorąc ten aspekt pod uwagę oraz czynnik
zachowania konkurencyjności wśród dostawców przyjmuje się, iż migracja do
standardu SI Syriusz nastąpi z wykorzystaniem mechanizmu homologacji
rozłożonym na kilka kolejnych etapów, umożliwiających ewolucję istniejących
systemów w kierunku systemu Syriusz.
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyb
urzędy pracy mogą wykorzystywać jedynie takie oprogramowanie, które uzyska
odpowiednie świadectwo homologacji. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i
Pracy w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach
pracy określa standardy wymagań homologacyjnych i tryb homologacji systemów
informatycznych. Homologacja systemów informatycznych polega na stwierdzeniu
przez ministra ich zgodności z obowiązującą wersją wymagań homologacyjnych.
Stwierdzenie zgodności systemu informatycznego z obowiązującą wersją
wymagań homologacyjnych następuje w świadectwie homologacji wydanym przez
ministra po przeprowadzeniu testu homologacyjnego.
Procedura homologacji rozpoczyna się na wniosek producenta. Jest ona
przeprowadzana w kolejności wpływu wniosków do urzędu obsługującego
ministra. W pierwszym etapie, w celu stwierdzenia zgodności systemu
informatycznego z wymaganiami homologacyjnymi dokonuje się przeglądu
dokumentacji. Następnie przeprowadza się testy homologacyjne wg scenariuszy
i skryptów testowych, przygotowanych na podstawie wymagań homologacyjnych
oraz dokumentacji dostarczonej przez producenta. Producent uzyskuje świadectwo
homologacji systemu informatycznego, jeżeli podczas procedury homologacji
stwierdzi się, że system informatyczny spełnia wymagania homologacyjne.
W ymagania homologacyjne stanowią opis standardów wymaganych w SI
Syriusz oraz określają zakres informacyjny, funkcjonalny i komunikacyjny
systemu. Standardy i wymagania dotyczą w szczególności:
• struktury systemu, tj. podziału na komponenty wspierające obsługę
poszczególnych procesów,
• zakresu informacyjnego SI SYRIUSZ i poszczególnych komponentów
określonego przez obiekty informacyjne wymagane zgodnie z przepisami
5 Dokument etapowy, Jednolity System Informacyjny dla obszaru: usługi społeczne, DI
MGPi PS, Warszawa, 23 kwietnia 2004.

6 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
Dz.U. nr 99, poz.1001.

7 Rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie
homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach pracy, Dz.U. nr 204,
poz. 2085.
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prawnymi regulującymi obsługę rynku pracy, w Systemie jako całości, jak i w
poszczególnych komponentach,
• określenia przypadków użycia i ich scenariuszy,
• wymaganej funkcjonalności biznesowej komponentów (w znaczeniu zakresu
wsparcia dla procesów) oraz wymaganego zakresu walidacji danych,
• wymaganego zakresu komunikacji (rodzajów komunikatów) pomiędzy
komponentami systemu jak i komunikacji komponentów i aplikacji Systemu z
jego zewnętrznym otoczeniem,
• obowiązku realizowania aktualnych wymagań prawnych określonych
w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych,
• wymagań pozafunkcjonalnych obejmujących: wymagania homologacyjne
wynikające z uwarunkowań finansowych i technicznych zamawiającego,
dotyczące: architektury systemu, interfejsu użytkownika, dokumentacji,
bezpieczeństwa, wydajności, elastyczności i skalowalności, integralności,
administrowania SI Syriusz oraz jego utrzymania po wdrożeniu.
W ymagania pozafunkcjonalne zostały podzielone na następujące kategorie:
1. Konieczne (oznaczenie K) - są to wymagania obowiązkowe i muszą zostać
spełnione.
2. Pożądane (oznaczenie P) - są to życzenia dodatkowe i preferowane opcje; nie
spełnienie ich nie ma wpływu na wynik homologacji.
3. Wymagania konieczne mogą zostać ze względu na okres dostosowawczy
zawieszone (oznaczenie Z) na pewien określony okres czasu.
Wstępnym etapem w procesie migracji jest tzw. homologacja zerowa
„WHO”. Ma ona na celu zaakceptowanie wszystkich stosowanych w urzędach
pracy systemów, pod warunkiem spełniania przez nie podstawowych wymagań
funkcjonalnych i technologicznych. Homologacja ta jest punktem wyjścia do
uzyskania pełnej zgodności z wymaganiami homologacyjnymi na SI PULS przez
wszystkie systemy eksploatowane w urzędach pracy.
Kolejnym etapem w procesie ewolucji w kierunku SI Syriusz jest
ogłoszenie wymagań homologacyjnych tzw. poziomu pierwszego „WH1”.
Podstawowym zadaniem tego poziomu homologacji jest doprowadzenie do
wyrównania
i ujednolicenia
funkcjonalności
systemów
informatycznych
stosowanych w urzędach pracy. Wyrównanie zakresu informacji zbieranych przez
systemy ma fundamentalne znaczenie dla kompletności danych obszaru rynku
pracy przesyłanych do hurtowni, do Aplikacji Centralnej, aplikacji zarządzania
finansami oraz aplikacji Eures.
Celem homologacji poziomu pierwszego jest wyrównanie zakresu
funkcjonalnego oferowanych przez dostawców systemów. Jednocześnie zostanie
wskazany kierunek rozwoju technologicznego poprzez zastosowanie wyżej
wymienionych kategorii wymagań. Jako „Pożądane” zostaną określone wymagania
technologiczne możliwe do spełnienia w dłuższym horyzoncie czasowym.
Kolejnym etapem migracji do standardu SI Syriusz jest spełnienie
wymagań homologacyjnych poziomu drugiego „WH2”. Wskazane na etapie
homologacji poziomu pierwszego wymagania technologiczne, jako „Pożądane”
zmienią swój status na „Konieczne”. Rozpocznie się proces przejścia stosowanych
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systemów
na jednorodność
technologiczną,
zgodną
ze
standardami
technologicznymi SI Syriusz.
Zasadniczym elementem, warunkującym powodzenie przejścia od aktualnie
użytkowanych systemów do SI Syriusz, jest proces wdrożeniowy. Zakładane
ewolucyjne podejście do wdrożenia umożliwia uzyskanie pełnej funkcjonalności
systemu poprzez realizację przyrostów, czyli wydzielonych części funkcjonalności
systemu realizowanych i wdrażanych jako spójna całość. Podział wdrożenia systemu
na mniejsze części - przyrosty jest uzasadniony głównie:
1. Koniecznością ograniczenia złożoności prac.
2. Równoczesną realizacją reinżynierii istniejących systemów.
Realizacja
poszczególnych
inkrementów
może
zostać
powiązana
z równoczesną reinżynierią modułów oprogramowania ju ż wykorzystywanych
w tym samym obszarze i zakresie funkcjonalnym, co pozwoli na lepsze
zaadaptowanie istniejącego oprogramowania w SI SYRIUSZ.
3. M ożliwością równoczesnej realizacji szkoleń.
4. Możliwością zmniejszenia ryzyka niepowodzenia wdrożenia.
5. Zmniejszeniem
ewentualnych
strat
w
przypadku
niepowodzenia
przedsięwzięcia.
6. M ożliwością zmiany strategii wdrożeniowej podczas wdrożenia.
7. M ożliwością renegocjacji (strojenia) umów wdrożeniowych na następne etapy.
8. Umożliwieniem szybszego osiągnięcia korzyści z wdrożonego elementu
systemu.
9. Dostosowanie etapów wdrożenia do finansowania projektu.
Powyższe korzyści uzasadniają przyjęcie ewolucyjnego podejścia do
realizacji i wdrożenia SI SYRIUSZ.
Przyjmuje się, iż dla dotychczasowych użytkowników przejście na nowy system
będzie oznaczało tylko potencjalną zmianę interfejsu przy
zachowaniu
dotychczasowej funkcjonalności.
E tapy w drażania SI Syriusz
Tworzenie i pielęgnowanie wymagań homologacyjnych na SI Syriusz.
Jest to etap trwający przez cały okres projektu, a następnie kontynuowany
w fazie utrzymania.
Ministerstwo Gospodarki i Pracy:
• odpowiada za przygotowanie i pielęgnację aktualnych wymagań na SI
SYRIUSZ, a w szczególności definicję komponentów i komunikatów
wymienianych między komponentami, standardy i zalecenia techniczne i
dotyczące bezpieczeństwa,
• opracowuje i pielęgnuje zasady i procedur)' testów homologacyjnych, opisuje
i utrzymuje scenariusze testowe (przypadki użycia),
• utrzymuje rejestr aplikacji i komponentów homologowanych w ramach SI
SYRIUSZ,
• utrzymuje wykaz jednostek, które powinny korzystać z SI SYRIUSZ oraz
procedury i standardy ich funkcjonowania.
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Wdrożenie infrastruktury technicznej niezbędnej do wymiany komunikatów
miedzy komponentami.
Zadanie wdrożenia infrastruktury technicznej, niezbędnej do wymiany
komunikatów między komponentami, jest kluczowym ze względu na krytyczny
wpływ na możliwość realizacji innych zadań. Brak infrastruktury sieciowej
w jednostkach organizacyjnych oraz łączności pomiędzy nimi uniemożliwia
wymianę informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, oraz uniemożliwia
skuteczne wdrożenie systemów wspomagających procesy biznesowe.
Kluczową sprawą dla osiągnięcia stanu docelowego jest utrzymanie poziomu
dostępności, (przepustowości i bezawaryjności) usług sieciowych. W związku
z tym, pojęcie „utrzymanie sieci” należy traktować nierozerwalnie z zagadnieniami
budowy i rozwoju.
Równolegle do tworzenia infrastruktury komunikacyjnej należy opracować
część funkcjonalności Aplikacji Centralnej, zawartą w komponencie Identyfikacja
obiektu (Przypisanie unikatowego identyfikatora dla obiektów nowych, a dla
istniejących, zwrócenie wcześniej przypisanego oraz sprawdzanie w ewidencji czy
obiekt występuje, czy nie korzysta z tych samych świadczeń w różnych
lokalizacjach).
Równolegle w aktualnie użytkowanych aplikacjach, powinny zostać
wykonane modyfikacje umożliwiające wysyłanie i przyjmowanie komunikatów od
Aplikacji Centralnej, w zakresie określonym dla tego etapu. Pierwszym krokiem,
na ścieżce ewolucyjnego dojścia użytkowanych aplikacji do nowej architektury
wielowarstwowej z możliwością używania interfejsu użytkownika w przeglądarce
internetowej, jest konieczność wydzielenia interfejsu tych aplikacji od logiki
aplikacji (działającej na serwerze aplikacji) i wydzielenia bazy danych.
Etap pierwszy pozwoli na szybkie zweryfikowanie koncepcji technicznej
oraz technologicznej i wydajności tworzonego rozwiązania.
Za wdrożenie elementów SI SYRIUSZ w warstwie centralnej (wdrożenie
systemu wymiany komunikatów, stworzenie centralnych ewidencji i możliwość
wymiany informacji z systemami zewnętrznymi w stosunku do SI SYRIUSZ)
powinno być odpowiedzialne MGiP.
Uzupełnienie aplikacji centralnej o pozostałe komponenty.
Aplikacja Centralna zostanie rozbudowana o pozostałe funkcjonalności,
niezbędne do gromadzenia informacji o beneficjentach i działalności podmiotów w
systemie SI SYRIUSZ:
• pełna obsługa centralnej ewidencji beneficjentów, w tym między innymi
zapewniona zostanie możliwość komunikacji z innymi systemami - rejestrami
publicznymi, w celu weryfikacji danych beneficjentów oraz pozostałych
podmiotów rejestrowanych w SI SYRIUSZ,
• centralna ewidencja agencji zatrudnienia,
instytucji
szkoleniowych,
pośredników pracy i doradców zatrudnienia,
• funkcje związane z bilansowaniem potrzeb.
Jednocześnie, poprzednio zbudowana funkcjonalność Aplikacji Centralnej
zostanie uzupełniona o dodatkowe przetwarzanie związane z wymianą
komunikatów, umożliwiające pełną weryfikację poprawności przesyłanych danych.
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Uzupełnienie tej funkcjonalności nie będzie wymagać ingerencji w komponenty
zawarte w pozostałych aplikacjach.
Bardzo istotnym elementem jest wbudowanie, już na tym etapie, w
aplikację centralną funkcjonalności związanej z automatycznym aktualizowaniem
komponentów i kontrolowaniem ich wersji.
Wdrożenie podstawowej funkcjonalności biznesowej związanej z wymianą
komunikatów
Realizacja komponentów wykorzystywanych na poziomie wojewódzkim,
powiatowym i gminnym powinna rozpocząć się od związanych z rejestracją
beneficjentów, i udzielanej im pomocy.
Etap umożliwi dojście do podstawowej funkcjonalności systemu wymiany
komunikatów
poprzez
stopniowe
rozszerzenie
zakresu
wymienianych
komunikatów, w oparciu o wdrożoną i zweryfikowaną w poprzednim etapie
infrastrukturę i funkcjonalność komponentu “Identyfikacja obiektu”.
W ramach realizacji prac projektowych dla pozostałych komponentów
SI Syriusz, zostaną szczegółowo określone zasady definiowania nowych typów
komunikatów oraz będą wdrażane funkcjonalności z nimi związane.
MGiP jest odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu homologacji
komponentów i aplikacji wykorzystywanych na poziomie wojewódzkim,
powiatowym i gminnym:
a) zgodność funkcjonalności z definicjami komponentów,
b) testy integracyjne,
c) poprawność wymiany komunikatów.
Wdrożenie aplikacji Hurtownia danych oraz Statystyka i sprawozdawczość.
Powstanie miejsce składowania informacji statystycznej i analitycznej
dostarczanej przez jednostki użytkujące SI SYRIUSZ, a wdrożone aplikacje
stworzą centrum informacji i raportowania o działalności i jej efektach w zakresie
udzielanej pomocy beneficjentom.
W każdej jednostce organizacyjnej rynku pracy, zostanie wdrożony
komponent Statystyka i Sprawozdawczość pozwalający na pobieranie danych,
potrzebnych do wyliczania miar i wskaźników oraz przygotowywanie raportów i
ich przekazywanie do innych jednostek, i hurtowni danych. Przy tworzeniu
aplikacji statystycznych przewiduje się wykorzystanie istniejących aplikacji.
Istotnym zadaniem do wykonania będzie translacja danych z istniejących zbiorów
centralnych do zbudowanej hurtowni danych.
Wdrożenie uzupełniającej funkcjonalności biznesowej związanej z wymianą
komunikatów.
Wraz z realizacją funkcjonalności uzupełniającej SI SYRIUSZ będą
realizowane modyfikacje związane ze zmianą zakresu informacji przekazywanych
między aplikacjami i komponentami:
1. Wcześniej zdefiniowane komunikaty będą redefiniowane.
2. Zmiany związane z systemem wymiany komunikatów będą wymuszały tylko
niewielkie prace programistyczne.
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Wdrożenie komponentów obsługujących obszary wspomagające.
Równocześnie z komponentami obsługującymi podstawową działalność
jednostek w obszarze rynku pracy wdrażane mogą być komponenty wspomagające:
z obszaru zarządzania finansami ( Księgowość, Budżet, Fundusze ), czy kadrowopłacowe, zarządzanie obiegiem spraw, administracyjne itp.
Wdrożenie e-leamingu. e-govemmentu.
W trakcie wdrożenia SI SYRIUSZ mogą być realizowane dodatkowe
funkcjonalności, takie jak e-learning, e-government, czy tworzenie, bądź
rozbudowywanie portali informacyjnych.

Podsumowanie
Migracja systemów informatycznych, stosowanych w urzędach pracy do
standardu SI Syriusz, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem procedury
homologacji. Przewiduje się następujący scenariusz zdarzeń:
• przeprowadzenie homologacji zerowej mającej na celu usankcjonowanie
systemów ju ż eksploatowanych,
• przeprowadzenie homologacji poziomu pierwszego mającej na celu
wyrównanie funkcjonalności systemów,
• przeprowadzenie homologacji poziomu drugiego pozwalającej na uzyskanie
jednorodności technologicznej.
Realizacja nowego systemu powinna rozpocząć od budowy Aplikacji
Centralnej, której funkcjonowanie gwarantuje osiągnięcie głównych celów SI
Syriusz. Kolejność realizacji pozostałych komponentów jest pochodną realizacji
projektów Phare PES 1 i Phare PES II oraz projektu „Powstanie Systemu
Informacyjnego Publicznych Służb Zatrudnienia Syriusz”.
Proces migracji, ze względu na kwestię bezpieczeństwa i minimalizację
ryzyka, nie może zakłócić bieżącej eksploatacji istniejących systemów. Istnieje
więc konieczność ich rozwijania i wspierania aż do momentu całkowitego
zastąpienia przez SI Syriusz.
Literatura:
1.
2.
3.

4.

Dokument etapowy, Jednolity System Informacyjny dla obszaru: usługi
społeczne, DI MGPi PS, Warszawa, 23 kwietnia 2004.
Raport z przeglądu systemów, DI MGiPS, Warszawa, 29 grudnia 2003.
Rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. Ministra Gospodarki i Pracy
w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach
pracy, Dz.U. nr 204, poz. 2085.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, Dz.U. 99, poz. 1001.
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BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
Agnieszka GÓRSKA, Piotr GÓRSKI
Potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa teleinformatycznego w sieciach
lokalnych
Systemy informatyczne stają się coraz powszechniejsze. Mamy z nimi
styczność niemalże wszędzie. Jest to niewątpliwie rozsądne i ekonomiczne
rozwiązanie,
powierzyć
maszynom
przechowywanie
i
przetwarzanie
niewyobrażalnych ilości danych, z którymi człowiek po prostu nie byłby w stanie
sobie poradzić. Dane te odizolowane często stają się bezwartościowe
i nieużyteczne. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji zaczęto tworzyć sieci
komputerowe, tworzące obecnie jedną strukturę. To właśnie w jej obrębie znajduje
się znakomita część wiedzy współczesnego świata, jednak nie jest w całości i bez
wyjątków ogólnie dostępna. W tym właśnie miejscu rodzi się konflikt pomiędzy
stroną posiadającą dane, a nierzadko całą rzeszą osób chcących uzyskać do nich
nieautoryzowany dostęp. Tutaj też pojawia się termin bezpieczeństwo, zwykle
traktowany jako hasło marketingowe. Dość rzadko spotyka się poważne
opracowania na ten temat, a jeśli już, są one bardzo wyspecjalizowane
(dostosowane do konkretnej sytuacji) oraz objęte częściową tajemnicą.
Bezpieczeństwo systemu informatycznego to ideał, do którego należy
dążyć, lecz trzeba mieć świadomość, iż nigdy nie zostanie on osiągnięty. Mówiąc
o bezpieczeństwie systemu informatycznego w instytucji, w pierwszej kolejności
należy się zastanowić, które jego elementy stanowią największą wartość oraz przed
czym i przed kim należy je chronić. Wtedy można także odpowiedzieć na pytanie,
czy w ogóle można je skutecznie zabezpieczyć. Biorąc pod uwagę zdrowy
rozsądek, żadne zabezpieczenia nie dają stuprocentowej pewności. Można
jednakże zminimalizować zarówno ryzyko jak i ewentualne koszty działań
profilaktycznych oraz nieuniknionych szkód.
Obecnie sprawne funkcjonowanie instytucji jest najczęściej uzależnione od
dobrze działającego systemu informatycznego. Systemy te, zawierają
najistotniejsze dla sprawnego funkcjonowania i istnienia firm informacje, a są to
w szczególności systemy kadrowe, finansowo-księgowe, bazy danych gromadzące
dane o klientach, dokumenty o różnym stopniu poufności, jak również projekty
oraz ich dokumentacje. Dlatego też dane są tak ważnym elementem,
który powinien być szczególnie chroniony. Ochronie powinna podlegać zarówno
ich poufność jak i autentyczność.
Poufność danych zostaje zagrożona wówczas, gdy niepowołane bądź
nieupoważnione osoby próbują uzyskać dostęp do informacji dla nich
nieprzeznaczonych. Przekłada się to na dwa typy działań: przeglądanie zasobów
systemu informacyjnego oraz wnioskowanie z ogólnie dostępnych informacji na
dany temat.
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Wszelkie działania, których efektem jest zmiana przechowywanej treści,
dodawanie nowych elementów (np. zlecenia przelewu w rzeczywistości nigdy
niezłożonego), bądź po prostu niszczenie danych to akty przeciw ich
autentyczności. Pozostaje więc zadać sobie pytanie kto oraz w jakim celu chciałby
przechwycić dane z naszych sieci lub unieruchomić nasze systemy informatyczne?
Osoby naruszające bezpieczeństwo sieci - motywacje intruza, cele działania
Naruszenie zabezpieczeń może mieć różne scenariusze, jak również różne
m ogą być motywy osób naruszających bezpieczeństwo systemu informatycznego.
Ataki przeprowadzane mogą być zarówno z zewnątrz sieci jak i od wewnątrz.
Może być to działanie w pełni świadome, a osoba dokonująca agresji na naszą sieć
może liczyć na wymierne korzyści, lub chcieć dokonać konkretnych zniszczeń, jak
również może to być działanie całkowicie nieświadome i pozbawione złych
intencji. Trudno mówić o jakimkolwiek aspekcie bezpieczeństwa danych, nie
znając rysu włamywacza ani jego przybliżonej sylwetki. Komu zależy więc na
złamaniu zabezpieczeń i dostępie do chronionej informacji?
Likely Sources of Attack
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CSI/FBI2003 Computer Crime and Security Survey
Source: Computer Security Institute
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Disgruntled
Employees
2003:488 Respondents/92%
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200i: 484 Respondents/91%
2000: 583 Respondents/90%
1999:460 Respondents/88%

Rys. 1. Źródła ataków na firmy amerykańskie
Źródło: Computer Security Institute, www.gocsi.com.
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Rys. 2. Źródła ataków (zewnętrzne bądź wewnętrzne) na firmy amerykańskie
Źródło: Computer Security łnstitute, www.gocsi.com.
Powyższe statystyki wskazują, iż liczba ataków dokonywanych z zewnątrz
sieci jest niemalże równa liczbie ataków, które następują wewnątrz systemu
informatycznego. Wykresy jednoznacznie wskazują, iż największe zagrożenie dla
systemów komputerowych stanowią niezależni hakerzy oraz sami pracownicy
firm. Atak może nastąpić więc z obydwu stron barykady i idąc tym tropem
podzielę intruzów właśnie na dwie grupy.
Zagrożenia z zewnątrz sieci
Po tej stronie znajduje się najliczniejsza grupa potencjalnych agresorów.
Jest ona bardzo zróżnicowana zarówno pod względem umiejętności jak
i świadomości działania. Pierwszy rodzaj agresorów to tacy, którzy dokonują ataku
na systemy informatyczne w celu ośmieszenia atakowanego, zrobienia sobie żartu,
ewentualnie jako wyzwanie intelektualne. Zwykle nie m ają na celu uzyskania
żadnych konkretnych korzyści. Osoby te nazywane są script kiddies. Typowym
przedstawicielem jest młody człowiek, który posiada dostęp do skryptów
i programów (zwanych exploitami). Za ich pomocą potrafi uzyskać dostęp do
upatrzonego systemu, script kiddie rzadko posiada jakiś konkretny plan działania.
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Przeważnie dokonują ataków DoS1, wysyłają wirusy, podmieniają strony WWW,
kasują pliki.
Istnieją także hakerzy (słowo haker w jego obecnym znaczeniu to osoba
łamiąca zabezpieczenia systemów komputerowych a nie znająca arkana
informatyki) działający tylko i wyłącznie dla rozgłosu oraz własnej chwały
i zadowolenia. Są o tyle groźni, że stawiają sobie ambitne cele i punktem honoru
jest ich realizacja. Dokonują naruszenia bezpieczeństwa dla samego faktu
i potwierdzenia swoich umiejętności technicznych. Najczęściej hakerzy nie mają
na celu wyrządzenia szkód swym ofiarom, lecz publikowanie dziur oraz metod
wykorzystania ich istnienia. Zwykle odbywa się to kosztem małych strat
związanych z lekką utratą reputacji ofiary.
Typowy internetowy wandal jest połączeniem script kiddie i „hakera
ambitnego”. Przykładów na działanie wandali jest chyba najwięcej w Internecie.
Z pełną świadomością i przy wykorzystaniu swojej niebagatelnej i rzetelnej wiedzy
niszczy dane lub w inny sposób działa na szkodę ofiary. Trudno jednoznacznie
określić motywy takiego działania. Może to być chęć zemsty na byłym
pracodawcy, zazdrość lub dokonanie zniszczenia niewygodnych danych.
Czwartą grupą są szpiedzy atakujący w celu uzyskania informacji, którą można
wykorzystać w sprawach politycznych oraz wojskowych. Wiadomo również
0 istnieniu cywilnych szpiegów elektronicznych, natomiast niewiele wiadomo o ich
działalności.
Ostatnią grupą są tak zwani profesjonalni kryminaliści atakujący w celu
uzyskania osobistych korzyści finansowych. W zależności od skali ataku i ambicji
atakującego, można podzielić ich na dwie kategorie: drobnych złodziei oraz dobrze
opłacanych specjalistów. Mówiąc o tych drobnych, chodzi o oszustów w sklepach
internetowych, ludzi wykorzystujących kradzione numery kart kredytowych (nie są
to sumy wielkie, aby nie wzbudzić podejrzenia właściciela karty). Specjaliści to ci
wszyscy, którzy są często opłacani przez firmy by wykradać dane. Ich działalność
jest często sponsorowana. Mówiąc innymi słowy - wolny rynek wymusza potężną
konkurencję. Rzadko kiedy jest ona w stu procentach uczciwa. Wziąwszy pod
uwagę cenę i znaczenie informacji łatwo zauważyć, że staje się ona cennym łupem
1 doskonałym towarem w szarej i tak naprawdę mało znanej dla opinii publicznej
strefie handlu. Rozważając o tej grupie włamywaczy, nie używa się zazwyczaj
określeń budzących poruszenie w mediach (haker, wandal internetowy, itp.), lecz
popularnych zwrotów nawiązujących do przestępstwa, jakie popełnili.

Atak typu DoS (Denial o f Service) - odmowa usługi (pozbawienie usługi) polega na
uniemożliwieniu uprawnionym użytkownikom korzystania z danego zasobu. Najczęściej
dotyczy to usług sieciowych, np. WWW, lecz nie tylko. Dość skuteczne może się okazać
bombardowanie ofiary uszkodzonymi pakietami tak, aby mechanizmy ochronne
czy analizujące ruch sieciowy po prostu odmówiły posłuszeństwa.
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Z agrożenia z w ew nątrz sieci

Statystyki wskazują, że większość ataków pochodzi z wewnątrz sieci. To
właśnie uprawnieni użytkownicy najczęściej próbują złamać zabezpieczenia,
skanują sieć lub wykonują inne niepożądane czynności.2 Dlaczego tak się dzieje?
M ożna to wytłumaczyć kilkoma względami. Przede wszystkim nie wszyscy
administratorzy (specjaliści od bezpieczeństwa) przywiązują wagę do ochrony
wnętrza sieci. Zwykle stawiają na odgradzanie się od świata zewnętrznego
zapominając o własnym. Taka sytuacja działa na korzyść legalnych użytkowników
systemu. M ają oni dobrą pozycję startową: posiadają pewien dostęp do systemu,
posiadają na wstępie własne konta (co dla „zewnętrznego” hakera jest
niejednokrotnie marzeniem) działają także wewnątrz sieci, która ich interesuje.
Biorąc pod uwagę średniej jakości zabezpieczenia wewnętrzne samo włamanie,
obojętne jak rozegrane technicznie, jest dość proste. Więcej, wystarczy skopiować
dane i wynieść je na dyskietce. Atakującymi bywają częstokroć pracownicy,
prowadzący nielegalną działalność w stosunku do konkurencji, w celu osiągnięcia
korzyści finansowych. Z reguły dokonują oni kradzieży i kopiowania danych
w celu udostępnienia ich konkurencji lub kompromitacji firmy z pobudek
osobistych.
Jeśli weźmiemy pod uwagę naturalne skłonności ludzkie do zwiększania
potencjalnych własnych korzyści, szokujące na pierwszy rzut oka 80% staje się
coraz bardziej uzasadnione.
Trudno także zakładać, że każdy z użytkowników jest chciwy, złośliwy
i co więcej biegły (choć to nie jest konieczność) w zagadnieniach bezpieczeństwa
sieci. Wystarczy zdać sobie sprawę, iż większość jest normalnymi pracownikami,
dla których sam fakt pracy przy komputerze jest wystarczająco stresujący, aby nie
dbać o zalecenia administratora. Statystyki mówią, że 25 proc. wszystkich ataków
powodują nieuczciwi użytkownicy, natomiast niedoświadczeni użytkownicy
odpowiedzialni są za 55 proc. ataków.3 To otwiera drogę opisanym ju ż grupom,
które skrzętnie wykorzystują proste trzy czy czteroliterowe hasła. Także pełna
swoboda, jeśli chodzi o korzystanie z poczty elektronicznej oraz odwiedzane
strony WWW stawia niczego nieświadomych (lub w pełni świadomych
i lekceważących) użytkowników w czarnym świetle potencjalnego zagrożenia dla
systemu. Tak rysują się podstawowe sylwetki osób stanowiących zagrożenie dla
chronionych danych.
Popularne zagrożenia bezpieczeństwa
Trudno nie zgodzić się z tezą, że popularne metody nieautoryzowanego
dostępu do danych nie tracą na ważności. Jeśli nie one same, to ich wymyślne
2

PCkurier 2/2002, „Zabezpieczenie sieci za pomocą programu typu garnek miodu.
Przynęta dla intruza”.
J PCKurier 14/2001, "Techniki skanowania sieci”.
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zestawienia okazują się skuteczne nawet odnośnie najnowszych produktów
i technologii. Popularne metody naruszania bezpieczeństwa przedstawione zostaną
poniżej.
Węszenie ('Sniffing')
Sniffing, czyli tak zwane węszenie polega na podsłuchiwaniu przesyłanych
danych. Najczęściej chodzi o przechwycenie całych sesji, ruchu sieciowego i jego
analizę pod kątem wybranych informacji. Najprościej realizowane jest to
w odniesieniu do warstwy drugiej modelu ISO-OSI. Zgodnie ze standardem
Ethernet, karta sieciowa odbiera tylko te pakiety, które są do niej zaadresowane.
Można jednak bez większych problemów przestawić ją w tryb pracy promiscuous
i przy wystarczającej wydajności komputera zapisywać cały ruch danego segmentu
sieci. Przy braku szyfrowania transmisji odnalezienie interesujących danych jest
czystą formalnością.
Atak typu Buffer overflow (Przepełnienie bufora-)
Celem ataku przepełnienie bufora (buffer overflow) jest uruchomienie
zdalnej powłoki, z której prowadzony będzie atak właściwy. Dzięki takiemu
działaniu atakujący zdobywa możliwość uruchomienia własnego kodu na
komputerze ofiary na prawach procesu, który do tej pory uruchamiany był przez
uprawnionego użytkownika. Aby osiągnąć jak najlepsze skutki swych działań,
intruz najczęściej wybiera procesy uruchomione na prawach administratora, tak
taki możliwy jest wówczas, gdy oprogramowanie serwera aplikacji zawiera błędy
logiczne wykorzystywane przez hakera.
Atak DoS (Odmowa usługi)
Atak ten polega na uniemożliwieniu uprawnionym użytkownikom
korzystania z danego zasobu. Najczęściej dotyczy to usług sieciowych, np. WWW,
lecz nie tylko. Dość skuteczne może się okazać bombardowanie ofiary
uszkodzonymi pakietami tak, aby mechanizmy ochronne czy analizujące ruch
sieciowy po prostu odmówiły posłuszeństwa. Trudno mówić tu o uzyskaniu
większych uprawnień w atakowanym systemie, jednak z pewnością można
wyeliminować upatrzony serwer na jakiś czas.
Można wyróżnić dwie podstawowe techniki:
• ataki wykorzystujące błędy konfiguracji systemu. Przed atakami tego typu
stosunkowo łatwo jest się obronić poprzez odpowiednią konfigurację
i aktualizację oprogramowania,
• ataki wykorzystujące specyfikę ograniczeń systemów (np. limit określonej
liczby obsługiwanych jednocześnie połączeń). W takiej sytuacji, gdy agresor
stara się unieruchomić np. serwer stron internetowych, najczęściej wysyła do
niego bardzo dużą ilości zapytań, co powoduje, że inni użytkownicy nie mogą
normalnie korzystać z tej usługi.
Teoretycznie, ataki tego typu są stosunkowo niegroźne i można łatwo sobie
z nimi poradzić poprzez zwykłe zresetowanie usługi. Należy jednak pamiętać, że
zatrzymanie pracy jakiegoś serwisu czy usługi może pociągnąć za sobą utratę
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przetwarzanych danych, a to z kolei może wiązać się ze znacznymi stratami
finansowymi.
Ataki na hasła
Hasła to podstawowe kryterium bezpieczeństwa systemu i, co jest
oczywiste, łatwości jego pokonania. Atak na hasło należy do najprymitywniejszych
metod włamań do różnorakich systemów komputerowych. Umiejętność łamania
haseł, to etap wstępny dla każdego włamywacza. Po części jest to spowodowane
małymi wymaganiami jeśli chodzi o wiedzę specjalistyczną.
Dla bardziej zaawansowanych intruzów łamanie haseł nierzadko jest
kolejnym krokiem po uzyskaniu podstawowego dostępu do systemu. Pozwala
gwałtownie zwiększyć uprawnienia, a tym samym polepszyć skuteczność ataku.
Taka sytuacja ma miejsce bardzo często, jest to związane ze stosowaniem tak
zwanych słabych haseł. Zwykle wykorzystywany jest tryb łamania słownikowy,
który na podstawie zdefiniowanej bazy słów tworzy możliwe ciągi znaków.
Prostszą w zastosowaniu, jednak dużo mniej wydajną, jest technika „brut force”,
polegająca na poniekąd bezmyślnym podawaniu kolejnych generowanych ciągów
znaków.
Systemy takie jak Microsoft Windows 98 są wyjątkowo podatne na
łamanie haseł. Otóż sprawdzają one ich poprawność znak po znaku, tak więc
niemalże w czasie liniowym można odgadnąć poszukiwany ciąg.
Wirusy
Wirusy to chyba najpopularniejsze i najbardziej rozpowszechnione
zagrożenie systemów informatycznych. Jedna z definicji wirusa mówi, iż ’’j est to
fragment wykonywalnego kodu, niezdolnego do samodzielnego istnienia
i obdarzonego zdolnością do rozmnażania się". Wirusy mogą wywołać w naszym
systemie różne nietypowe^ niepożądane objawy, począwszy od wyświetlania na
ekranie niegroźnych komunikatów, a skończywszy na całkowitym zniszczeniu
danych i unieruchomieniu komputera. Wirusy możemy podzieli na następujące
rodzaje:4
• Wirus boot - sektora
Atakuje początkowy obszar dyskietki lub twardego dysku, o bardzo ważnym
znaczeniu. Za każdym razem, gdy uruchamiamy komputer z zainfekowaną
dyskietką w stacji dysków, wirus może zaatakować.
• Wirus plikowy
Infekuje pliki wykonywalne (exe, com, itp). Można założyć, że każdorazowo przy
uruchomieniu zarażonego programu wirus się powiela.
• Makrowirusy
Ostatnio najbardziej popularny typ wirusów. Microsoft Word i Excel wykonują
serię instrukcji automatycznie przy otwieraniu dokumentów. Jeśli jeden tekst czy
arkusz zostanie wyposażony w złośliwe makro, można przypłacić to utratą lub
zniszczeniem treści otwieranego dokumentu.
4 http://www.pcworld.pl/artykuly/5279.html.
277

• Wirus złożony
Używa kombinacji różnych technik, aby rozprzestrzeniać się w systemie.
Najczęściej stanowi hybrydę wirusa plikowego i boot-sektorowego.
• Wirus polimorficzny
Jego kod zmienia się samoczynnie wraz z każdą infekcją. Aby go wykryć
konieczne jest zastosowanie metody heurystycznej.
• Wirus stealth (ukryty)
Używa różnorodnych technik utrudniających ujawnienie jego obecności w
systemie. Najczęściej pracuje pod kontrolą DOS.
• Wirus "zoologiczny"
Przechowywany w zbiorach laboratoriów badaczy wirusów. Często mało
skuteczny, niespotykany "na wolności".
Inżynieria socjalna - szczególna metoda zdobywania informacji
Istnieje bardzo wiele technicznych i skomplikowanych sposobów na
pokonanie zabezpieczeń systemu informatycznego w celu nieuprawnionego
dostępu do danych. Jednakże doświadczenie pokazuje, iż wcale nie jest konieczne
ich wykorzystanie. Metodą, która pozwala przejść hakerowi przez wszelkie
zabezpieczenia sieci bez użycia jakichkolwiek narzędzi czy kodów jest social
engeneering.
„Social Engeneering - czyli po polsku Inżynieria Socjalna to oparta
głównie na psychologii, logice i aktorstwie metoda wydobywania od ludzi
poufnych informacji, polegająca na przemyślnej manipulacji.”5
Metody te najczęściej ukierunkowane są na pracowników przedsiębiorstwa.
Zazwyczaj właśnie oni są najsłabszym ogniwem systemu bezpieczeństwa w firmie.
To sprawia, że inżynieria socjalna staje się coraz poważniejszym narzędziem
w ręku hakera. Niektórzy mogą sądzić, iż jest to prosta metoda zdobycia
niepowołanych informacji przez osoby, które nie znają tajników informatyki i nie
potrafią włamać się w inny sposób. Faktycznie jednak jest zupełnie inaczej.
Znajomość zasad i mechanizmów rządzących metodami inżynierii socjalnej
wymaga inteligencji, wiedzy z zakresu psychologii jak również umiejętności
obserwacji ludzi oraz umiejętności nawiązywania kontaktów. Socjotechnika to
bardzo niebezpieczne i wymyślne narzędziem łamania zabezpieczeń.
Pierwszym i bardzo ważnym etapem włamania przy użyciu inżynierii socjalnej jest
dobór ofiary jak również sposobu przeprowadzenia ataku. Najlepszymi ofiarami są
osoby, które:
• ufają nam,
• chcą od nas czegoś, co możemy im dać,
• ignorują bezpieczeństwo systemu lub nie mają na ten temat żadnej wiedzy,
• są początkującym i użytkownikami komputera i nie radzą sobie dobrze,
• zaczynają nową pracę,

http://hacking.pl/articles.php?id;
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•

osoby, które m ają większą wiedzę od nas, albo tak im się przynajmniej
wydaje.
Metody socjotechniczne można podzielić na metody komunikacji przez
telefon, Internet, rozmowy bezpośrednie jak również przeglądanie kosza na śmieci
w biurze ofiary czy też obserwowanie miejsca pracy innych pracowników w celu
uzyskania informacji.
Telefon to podstawowe i najczęściej stosowane narzędzie w socjotechnice.
Zanim haker skontaktuje się z firmą powinien uzyskać jak najwięcej informacji
pomocnych przy udawaniu osoby kompetentnej i dobrze poinformowanej.
W inżynierii socjalnej przy użyciu telefonu niezwykle ważna jest odpowiednia
intonacja głosu. Powinna ona zależeć od tego czy dzwoniąc udajemy
niezadowolonego użytkownika, zakłopotaną osobę potrzebującą natychmiastowej
pomocy czy też pracownika działu obsługi technicznej.
W przypadku komunikacji internetowej mamy ogromne pole do popisu,
ponieważ możemy udawać kogo tylko chcemy. Poza tym w Internecie
dysponujemy mnogością anonimowych sposobów zdobywania informacji. Nigdy
nie należy wysyłać do ofiary anonimowych e-mail, ani komunikować się z nią
w sposób anonimowy. To powoduje spadek zaufania, a przecież chodzi o coś
zupełnie odwrotnego.
Komunikacja "na żywo" to najtrudniejszą z metod socjotechnicznych.
Liczy się tutaj nie tylko głos i podejście, ale także wygląd (prezencja). Trzeba się
wykazać dużym talentem aktorskim.
Nieco inną metodą, niewymagającą żadnego kontaktu z ofiarą jest
przeglądanie śmieci z jej kosza. Nie jest, jak wiadomo, to metoda ani przyjemna,
ani higieniczna jednakże może być nieocenionym źródłem informacji.
Bardzo niewielu pracowników przywiązuje wagę do prawidłowego
niszczenia dokumentów. Większość po prostu wyrzuca je do kosza. Niemalże
każda drukarka sieciowa drukuje nazwę pliku drukowanego dokumentu jak
również nazwę konta użytkownika, który ów wydruk wykonał. Właśnie dzięki
takim działaniom osoba przeglądająca śmiecie z kosza w przedsiębiorstwie bardzo
łatwo może uzyskać informacje takie, jak lista niektórych pracowników, nazwy ich
kont oraz pewne informacje dotyczące tych osób czy projektów, nad którymi
pracują.
Ogromnie przydatne mogą okazać się również wszelkie samoprzylepne
karteczki wyrzucone do kosza. Niestety użytkownicy wciąż nieświadomi są jakim
zagrożeniem może okazać się taka niewinna karteczka z zapisanym hasłem
przylepiona do monitora. Taka właśnie karteczka, znaleziona przez socjotechnika
w śmieciach stanie się kluczem otwierającym wszelkie zabezpieczenia systemu.
Ostatnią metodą inżynierii socjalnej jest prowadzenie obserwacji miejsca
pracy innych pracowników firmy. Może ono okazać się kopalnią niezwykle
przydatnych informacji. Tak jak już wspominano, bardzo wielu użytkowników
pozostawia przyklejone do monitora karteczki z hasłem, myśląc, iż przecież
w biurze nikt tego nie wykorzysta. Dzięki nieostrożności pracowników intruz ma
często bardzo ułatwione zadanie. Wszelkie pozostawione nawet na chwile
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dokumenty, niestosowanie haseł wygaszacza ekranu,
karteczkach mogą okazać się nieocenione dla konkurencji.

czy

informacje

na

Polityka bezpieczeństwa
Zapewnienie utrzymania poufności i autentyczności danych, jak również
ochrona
przed niepowołanym
dostępem
lub
zniszczeniem
zasobów
informatycznych przedsiębiorstwa, składa się na bezpieczeństwo systemu
informatycznego. Głównego problemu nie uda się rozwiązać stosując wyłącznie
najnowsze rozwiązania technologiczne. Aby uporać się z nim musimy precyzyjnie
stosować się do dobrze przemyślanych i opracowanych procesów oraz procedur
dotyczących ochrony danych i systemów informatycznych. Każda instytucja
powinna posiadać dokument zwany polityką bezpieczeństwa, w którym należy je
jasno i jednoznacznie zdefiniować.
Dokument ten musi być szczegółowo opracowany dla każdej firmy z
osobna. W opracowaniu należy uwzględnić takie aspekty jak sprzęt używany w
firmie, konfiguracja całej sieci, stosowane oprogramowanie jak również wiele
innych aspektów indywidualnych dla każdego przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę
powyższe względy, należy pamiętać iż polityka bezpieczeństwa każdej instytucji
będzie zupełnie inna. Nie istnieje więc dokument, który można sobie kupić, i który
będzie stanowił „złoty środek” zapewniający bezpieczeństwo danych oraz zasobów
informatycznych naszej firmy. Polityka bezpieczeństwa musi być bardzo
szczegółowo przemyślana i opracowana przez cały zespół kluczowych
pracowników firmy poczynając od kierownictwa, poprzez analityków,
administratorów aż po osoby odpowiedzialne za zatrudnianie pracowników na
stanowiska strategiczne dla firmy.
Bardzo istotną kwestią, o której należy pamiętać podczas konstruowania
polityki bezpieczeństwa, jest stosowany w dokumencie język. Powinien on być
zrozumiały dla wszystkich pracowników firmy. Dokument ten stanowi niejako
instrukcję obsługi systemu informatycznego. Niezwykle istotnym jest więc by był
on przeczytany i zrozumiany przez wszystkich pracowników firmy korzystających
z systemów komputerowych. Zaznajomienie się z polityką bezpieczeństwa
powinno być obowiązkiem każdego nowo przyjmowanego pracownika.
Dokument opisujący zasady zabezpieczania systemu informatycznego oraz
przechowywanych w nim danych musi być aktualny. Raz opracowany i napisany
nie będzie służył przez wiele lat. Polityka bezpieczeństwa musi być wciąż
aktualizowana, rozszerzana i dostosowywana do zmieniającej się struktury
organizacji, zmian systemu informatycznego, jego rozwoju oraz zmieniającej się
wielkości. Należy również pamiętać, że zmieniają się realia w jakich nasz system
funkcjonuje, powstają nowe zagrożenia, nowe metody ataków.
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Rys.3. Istotność czynników wpływających na bezpieczeństwo systemu informatycznego
według grupy osób ankietowanych
Źródło: Computer Security Institute, www.gocsi.com.
Powyższy wykres doskonale obrazuje istotność dokumentu zwanego
polityką bezpieczeństwa. Jest on uważany przez ponad 70% ankietowanych osób
za najważniejszy czynnik wspomagający utrzymanie bezpieczeństwa systemu
informatycznego w firmie. Ogólnie mówiąc, polityka bezpieczeństwa to zbiór
zasad, w którym określamy:
1.
2.
3.

Struktury odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
Klasyfikację poufności informacji.
Politykę zatrudniania i weryfikacji pracowników na stanowiskach związanych
z przetwarzaniem informacji o dużym znaczeniu dla przedsiębiorstwa.
4. Politykę rozwoju systemu informatycznego.
5. Politykę ochrony danych osobowych oraz poufności korespondencji.
6. Politykę praw dostępu do aplikacji, zasobów oraz plików sieciowych.
7. Politykę fizycznego dostępu do sprzętu komputerowego oraz nośników
danych;
8. Politykę raportowania pracy systemu;
9. Politykę wykonywania kopii zapasowych;
10. Politykę reagowania na sytuacje naruszania zasad bezpieczeństwa;
11. Plan oraz szczegółowe procedury postępowania w sytuacji awaryjnej;
12. Plan odbudowy systemu informatycznego po katastrofie.
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Wszelkie te zagadnienia opisane w polityce bezpieczeństwa dotyczą
zwykle pasywnych działań zabezpieczających, opisują nawet nie tyle konkretne
mechanizmy, ale definiują reguły. Rola takiego dokumentu jest o tyle ważna, iż
rozumiany i przestrzegany stanowi niejednokrotnie o istnieniu bądź upadku
przedsiębiorstwa. Należy mieć świadomość, że informacja stanowi ogromną
wartość i rdzeń działalności. Dzieje się tak niezależnie od branży jak ą
rozpatrujemy. Dość trudno ocenić, jakie straty przyniosłoby instytucji bankowej
bądź ubezpieczeniowej ujawnienie jej planów inwestycyjnych czy utrata informacji
o stanie połączeń lub wykupionych/zarezerwowanych biletach w kompanii
lotniczej. Można sobie jednak wyobrazić, że taki incydent doprowadzi do upadku
przedsiębiorstwa lub poważnych kłopotów, z których trudno będzie wydostać się
bez szwanku. Dwie na pięć firm, które utraciły dane nie jest w stanie przetrwać, a
kolejna pogrąża się w bankructwie w czasie nie dłuższym niż dwa lata6. W skali
świata, roczne straty spowodowane przestępstwami elektronicznymi sięgają
milionów, a nawet miliardów dolarów7. Rysunek 4 przedstawia straty finansowe
jakie poniosły firmy amerykańskie w związku z zaistniałymi incydentami
komputerowymi.
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S6.7 34.500
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Abuse of w ireless nctworV

$10,601,055

Insider Net abuse

$11.460,000

Thoft of proprietary Info
Denial o f service
Virus

$26.064,050

o

10M

20M

30W

555.053,900

40M

50M

60M

Total Losses for 2004 — $141,496.560
CSI/FBI 2004 C o m pu ter Crime and S e curity Survey
Source: C o m pu ter S e curity In stitu te

2004: 269 R e spondents

Rys. 4. Straty finansowe poniesione przez firmy amerykańskie w ostatnim roku,
spowodowane incydentami komputerowymi
Źródło: Computer Security Institute, www.gocsi.com.

Potencjalne szkody to nie tylko utrata danych. Chronić należy również
urządzenia sieciowe oraz ciągłość pracy serwera. Wynikiem szkodliwych działań
może być na przykład rozsynchronizowanie procesu produkcyjnego (co przy
produkcji samochodów może mieć skutki nad wyraz odczuwalne). Trudno nie
6 Integrator, N r 5-6/2002.
7 Crime Is Soaring in Cyberspace, New York Times, 27 stycznia 2003.
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wspomnieć o wstrzymaniu pracy systemu obsługującego szpital, gdzie nagle nie
wiadomo nic o stanie pacjentów, przypisanych lekach, planach operacji.
Zarówno utrata danych jak i awaria sieci mogą przyczynić się do
ogromnych strat organizacji. Koszt jednominutowego przestoju pracy systemu
informatycznego w banku, to rząd wielkości 60 - 250 tysięcy dolarów8. Biorąc pod
uwagę, że jedna minuta to bardzo krótko, trudno sobie wyobrazić sumy, kiedy —
obojętnie ju ż z jakiego powodu - system przestanie działać na dwie godziny.
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WYKORZYSTANIE PORTALU DLA REALIZACJI ZADAŃ
PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
Tom asz M IĘ T K IE W IC Z
Słowo portal, dla każdego użytkownika internetu, może kojarzyć się z
rozbudowaną witryną WWW, stanowiącą „bramę” do zasobów sieci globalnej.
Każdy użytkownik internetu codziennie korzysta z takiej bramy, aby odnaleźć
interesujące go informacje. Dla potrzeb dalszych rozważań przyjmijmy, że chodzi
o miejsce, w którym zgromadzono wiele usług i informacji, pogrupowanych treści
umożliwiających
uzyskanie
informacji
bez
potrzeby
przypadkowego
przeszukiwania zasobów internetu oraz przemieszczania się i penetrowania,
czasami zupełnie niepotrzebnych zasobów. Portale mogą być rozwiązaniami
tematycznymi (jak np. portale biznesowe, sportowe, muzyczne, itp.), lub
przekrojowymi, np. witryny obejmujące wiele zagadnień (jak popularne serwisy
internetowe czy portale gazet codziennych, zawierające elektroniczne wydania
dzienników). Portal spełnia rolę internetowego centrum, dostarczającego
użytkownikowi dużą ilość starannie posortowanej wiedzy, informacji oraz
różnorakich usług (jak np. komunikacja).
W dalszej części uwagę skupiono na specyficznym rodzaju portalu, jakim
będzie portal Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ). Portal PSZ jest
rozwiązaniem, które zgodnie z opracowaną koncepcją jest swego rodzaju bramą,
pozwalającą penetrować zasoby dotyczące Publicznych Służb Zatrudnienia, a co za
tym idzie, również przeglądać (m.in.) oferty pracy oraz CV poszukujących pracy.
Jednak nie będzie to jedyna funkcja powstającego portalu - jego zadaniem będzie
również ułatwienie komunikacji pomiędzy wszystkimi aktorami obszaru rynku
pracy. W odróżnieniu od dużych witryn przekrojowych jest to portal tematyczny,
pozwalający na dostęp do najnowszych informacji związanych z pracą,
zatrudnieniem, najnowszych aktów prawnych przedstawionych w przystępnej
formie. Portal z założenia będzie kierowany do trzech grup użytkowników:
poszukujących pracy, pracodawców, a także pracowników PSZ. Punktem dostępu
będzie przeglądarka WWW, a dla użytkowników z ograniczonym dostępem do
internetu telefon komórkowy (WAP, SMS). Liczba potencjalnych możliwości jest
prawie nieograniczona i zależy tylko od dostępności
danej usługi
telekomunikacyjnej na rynku. Założeniem jest i to, aby portal PSZ był czynny
dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu przez rok. Dodatkowo,
umożliwienie dostępu do portalu poprzez serwis WAP da możliwość
użytkownikom, nieposiadającym przeglądarek internetowych, na bieżący dostęp do
treści i usług zawartych w portalu.
Na początek zajmiemy się usługami kierowanymi do pierwszej i
podstawowej grupy użytkowników, a mianowicie osobami bezrobotnymi i
poszukującymi pracy, potencjalnymi pracobiorcami. Podstawową usługą
kierowaną dla tej grupy użytkowników będzie umożliwienie szerokiego dostępu do
znajdujących się w zasobach PSZ ofert pracy. Specjalnie w tym celu tworzona jest
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Centralna Baza Ofert Pracy (CBOP). Jej zadaniem będzie zbieranie i kojarzenie
ofert pracy z CV potencjalnych pracobiorców. Oferty pracy będą pochodziły z
dwóch źródeł: zasobów urzędów pracy oraz ofert dopisywanych bezpośrednio na
portalu, a poprzez portal również przez pracodawców. Aby maksymalnie uprościć i
zautomatyzować proces wyboru oferty, użytkownik poszukujący pracy będzie miał
możliwość zarejestrowania się na portalu, a następnie dodania własnego CV.
Rejestracja użytkownika portalu odbywać się będzie poprzez nadanie loginu i
hasła. Dzięki takiemu rozwiązaniu, użytkownik będzie miał możliwość
modyfikacji swoich danych, zależnie od zmieniającej się sytuacji poszukującego
pracy (np. zdobycie nowych kwalifikacji, wykształcenia, itp.).
Podobna funkcjonalność udostępniona będzie również poszukującym
pracy, których odpersonalizowane dane trafią do CBOP (i portalu), bezpośrednio z
systemów użytkowanych w urzędach pracy. Jednak w tym wypadku, każdy
poszukujący pracy, którego dane ju ż znajdują się w lokalnych bazach danych
urzędów pracy, będzie musiał wyrazić zgodę na przesłanie ich na portal.
Teoretycznie nie powinno to nastręczać problemów, ponieważ - należy
przypuszczać - każdy zainteresowany jest jak najszerszym dostępem do pracy.
Jeżeli dane bezrobotnego znajdą się na portalu za pośrednictwem urzędu pracy,
wówczas pracownik urzędu pracy nada zainteresowanemu potencjalnemu
pracobiorcy login i hasło (np. pobierając je z portalu lub nadając z puli login-ów
danego PUP). Potencjalny pracobiorca będzie musiał potem zalogować się na
portal, aby sprawdzić poprawność danych oraz zmienić hasło.
Załogowany użytkownik będzie dysponował szeregiem usług związanych
z pracą. Pierwszą i najważniejszą - z punktu widzenia użytkownika - usługą będzie
możliwość skojarzenia (match) swojego CV z ofertami pracy znajdującymi się w
CBOP. Aby proces ten był maksymalnie efektywny, zostanie oparty o sieci
semantyczne i proces semantycznego porównywania. W odróżnieniu od prostego
przeszukiwania ciągów znaków, bazuje ono na mierze podobieństwa opartego o
semantykę zapytania oraz badanych dokumentów. Czyli, proces będzie polegał na
merytorycznym dopasowaniu ofert i kandydatów, a nie składniowym dopasowaniu
ich opisów ofert. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie możliwe przeprowadzenie
semantycznego dopasowania, wyliczenia stopnia podobieństwa profilu kandydata
oraz wymagań stanowiska pracy. Dla danej oferty pracy będzie można otrzymać
listę najlepiej pasujących profili kandydatów, a dla danego profilu listę ofert pracy.
Listy będą uszeregowane wg wyliczonego współczynnika podobieństwa. W ten
sposób poszukujący pracy uzyska listę najbardziej odpowiednich dla siebie ofert
pracy. Jednak to nie będzie jedyna usługa oferowana użytkownikowi
poszukującemu pracy. Dalej, jeżeli użytkownik znajdzie odpowiadającą ofertę,
będzie mógł, poza tradycyjnym kontaktem z pracodawcą, przesłać na konto
(założone na portalu) swoją aplikację, zapoznać się z profilem pracodawcy (dane
udostępnione, a także np. dane dotyczące ile ofert pracy zamieszczał ju ż konkretny
pracodawca), odnaleźć jego stronę internetową w celu zasięgnięcia szerszych
informacji. Jeśli będzie to oferta pochodząca z zasobów urzędu pracy, wówczas
będzie mógł za pomocą portalu skontaktować się z urzędem pracy, który zamieścił
ofertę i uzyskać pełne informacje od pośrednika pracy. Jeśli użytkownik jest
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zarejestrowany w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna, lub poszukująca pracy,
będzie miał możliwość kontaktu z urzędem pracy, w którym jest zarejestrowany,
będzie mógł otrzymywać bieżące informacje, oferty pracy dobrane przez
pośredników pracy, informacje nt. szkoleń, kursów, staży, itp.). Niestety, takie
rozwiązanie będzie miało wartość czysto informacyjną, gdyż obowiązujące akty
prawne nie zezwalają na używanie korespondencji elektronicznej jako jedynego
środka kontaktu pomiędzy urzędnikiem a klientem urzędu.
Każdy z użytkowników portalu będzie miał możliwość przeglądania
ogólnodostępnej treści portalu, w skład której wejdą takie informacje, jak: akty
prawne dotyczące rynku pracy, informacje dotyczące szkoleń, trendy rynku pracy,
najbardziej poszukiwane zawody, najbardziej perspektywiczne zawody, edukacja,
porady użyteczne w pisaniu aplikacji, CV, listów motywacyjnych, dane
statystyczne pochodzące z zasobów Ministerstwa Gospodarki i Pracy, GUS,
publikacje analiz statystycznych, porady dla poszczególnych grup osób
poszukujących pracy w zależności od ich sytuacji na rynku pracy, jednym słowem
wszystkie informacje mogące ułatwić znalezienie się na rynku pracy.
D rugą nie mniej ważną grupą użytkowników portalu powinni zostać
pracodawcy. Witryna firmowana przez MGiP swoją solidnością i szerszym
dostępem do pracobiorców będzie przyciągnąć oferujących pracę tak, aby CBOP
nie była zasilana tylko ofertami pracy z urzędów pracy, ale też ofertami
dodawanymi bezpośrednio przez zainteresowane, pozyskaniem pracowników,
firmy.
Udostępnione zostaną dwie drogi rejestracji pracodawców na portalu:
poprzez urzędy pracy, gdzie oferujący pracę będą mogli uzyskać login i hasło
zgłaszając jakiekolwiek wakaty pośrednikowi pracy, lub poprzez samodzielną
rejestrację pracodawcy na portalu, gdzie w standardowy sposób, po podaniu
danych rejestracyjnych, pracodawca uzyska autoryzację. Pierwsza droga rejestracji
zapewni podmiotowi oferującemu pracę status solidnego partnera, co będzie
widoczne przy każdym oferowanym przez niego wakacie. Jeśli pracodawca
wybierze drugą drogę, status solidnego partnera uzyska dopiero wtedy, gdy część
jego ofert pracy znajdzie odbiorców. Taki mechanizm jest konieczny ponieważ
wykluczy możliwość rejestrowania „widmowych” wakatów i pracodawców.
Możliwość rejestracji i zamieszczenia oferty pracy nie będzie jedyną
usługą kierowaną do podmiotów oferujących wolne miejsca pracy. Pracodawca
będzie miał również możliwość dopasowania do swojej oferty pracy „najbardziej
pasujących”, potencjalnych pracowników. Mechanizm kojarzenia ofert pracy z
potencjalnymi pracownikami będzie działał na tej samej zasadzie co mechanizm
łączenia CV z ofertami pracy - będzie się opierał na stopniu podobieństwa
wymagań stanowiska z kwalifikacjami pracobiorcy. Uzyskana w ten sposób lista
będzie zawierała osoby, które najbardziej spełniają wymagania pracodawcy.
Największą zaletą takiego rozwiązania będzie możliwość skorzystania z zasobów
urzędów pracy, w których bazach danych znajduje się olbrzymia liczba danych o
osobach poszukujących pracy. Jeśli pracodawca będzie chciał skontaktować się z
dobranymi w ten sposób pracownikami będzie mógł dokonać, poza oczywiście
tradycyjnymi formami kontaktu, również za pomocą portalu PSZ. Portal umożliwi
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wysłanie wiadomości do potencjalnego pracownika, lub ewentualnie do urzędu
pracy, w którym zarejestrowana jest osoba spełniająca wymagania zawarte w
ofercie. Poprzez portal pracodawca będzie mógł się kontaktować ze wszystkimi
jednostkami PSZ w celu uzyskania informacji czy też porady.
Pracodawcy będą mogli również korzystać z części informacyjnej portalu,
w której zostaną im udostępnione treści aktów prawnych, polskich i unijnych z
obszaru rynku pracy, z komentarzami, poradniki i informatory, publikacje MGiP,
aktualne dane makro i mikroekonomiczne, dane statystyczne, analizy statystyczne,
itp.
Ostatnią grupą do której kierowana jest witryna są pracownicy PSZ,
wszystkich poziomów: od urzędników lokalnych jednostek po pracowników
Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
W odniesieniu do tej grupy użytkowników, portal będzie spełniał następujące role:
• powinien udostępniać konto wszystkim jednostkom PSZ,
• powinien umożliwiać komunikację: jednostka PSZ - jednostka PSZ,
jednostka PSZ - bezrobotny (poszukujący pracy), jednostka PSZ autoryzowany użytkownik,
Portal będzie dawał możliwość definiowania formularzy, pozwalających na
zbieranie i przetwarzanie informacji od określonych osób i urzędów. Umożliwi
również eksport tych danych do formatu pozwalającego na analizę danych
z użyciem zewnętrznych narzędzi.
Portal będzie również główną platformą komunikacji pomiędzy
Ministerstwem Gospodarki i Pracy a jednostkami PSZ. Umożliwi swoisty obieg
dokumentów pomiędzy wszystkimi poziomami jednostek PSZ, publikację aktów
normatywnych, wykładni prawnych, składania zapytań dotyczących różnic w
stosowaniu przepisów, przesyłaniu pism i zapytań, decyzji, udostępnianiu
aktualnych informacji dotyczących obszaru PSZ, bazy teleadresowej jednostek
PSZ wraz z wyszukiwarką.
Wyspecjalizowani pracownicy PSZ (tacy jak pośrednicy pracy, doradcy
zawodowi, doradcy EURES) za pośrednictwem portalu będą mieli możliwość
udzielania porad i informacji, nawet indywidualnych, użytkownikom portalu.
Portal oparty będzie na rozwiązaniu webBox (produkt klasy CMS Content Management System). Jest to zestaw aplikacji i narzędzi do budowy
i auto-redakcji dowolnej wielkości serwisu internetowego, portalu lub wortalu.
Umożliwia on zarządzanie treścią na poziomie informacji, a nie prezentacji,
współdzielenie
informacji
pomiędzy
aplikacjami,
wyszukiwanie
treści
informacyjnych portalu, integracja z innymi systemami oraz modularność i
skalowalność. Dzięki przyjęciu takiego rozwiązania uzyskamy pełną administrację
systemem po stronie klienta, definiowanie hierarchii uprawnień, tworzenie grup
użytkowników (grup projektowych), zarządzanie strukturą menu. Administrator
(lub administratorzy portalu) będą mieli możliwość szybkiej i sprawnej publikacja
treści, zdjęć i plików ( w tym plików multimedialnych), ustalania czasu publikacji,
określanie miejsca publikacji (dział, podział, inny serwis, inny system),
pozycjonowania publikacji względem siebie (priorytet wyświetlania).
Poniższy rysunek przedstawia schematycznie narzędzie typu webBox.
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Internauci
Gdzie:
• DB (Data Base) - Baza Danych,
•
•
•
•
•
•
•

BL (Business Logic) - Logika Biznesowa Systemu ,
W F (Work Flow) - Obieg dokumentów,
SE (System Engine) - Mechanizmy Systemu - moduły,
SR (System Reports) - Raportowanie,
SC (Security Control) - Bezpieczeństwo Systemu,
AS (Access System) - Dostęp do systemu,
ITS (IT Systems) - Zewnętrzne Systemy Informatyczne.

Powyższe rozwiązania, dotyczące wszystkich grup użytkowników,
zapewnią płynną komunikację pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi aktorami
rynku pracy. Każdy, którego konieczność, lub interes skieruje w ten obszar
powinien znaleźć coś dla siebie, czy to poradę czy konkretną usługę. Być może
dzięki takim rozwiązaniom administracja publiczna choć trochę przybliży się do
swoich klientów? Być może dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań
technologicznych uda się zminimalizować choć trochę biurokrację? Ułatwić dostęp
wszystkim zainteresowanym do ofert pracy i potencjalnych pracowników?
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ROZDZIAŁ 5

OPRACOWANIA FIRMOWE

IP VPN TP - „GOTOWE” SIECI DLA ADMINISTRACJI”
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
We wstępnych założeniach Sieci Teleinformatycznej Administracji
Publicznej (STAP) przyjęto, że wszystkie podsieci resortowe i cała sieć będą na
zewnątrz pracować w protokole IP i posiadać zdolność wydzielania wirtualnych
podsieci VPN. STAP ma być siecią w pełni skalowaną i otwartą na włączanie
użytkowników do nowych podsieci resortowych i instytucjonalnych.
Zmiany w administracji, przejawiające się łączeniem i dzieleniem
instytucji administracji rządowej, urzędów centralnych wymuszają zmiany w już
istniejących sieciach teleinformatycznych lub stanowią przesłanki do tworzenia
nowych podsieci.
Teoretycznie, zainteresowane instytucje mogłyby stworzyć swoje sieci na
bazie łączy wydzierżawionych od operatora, jednak skorzystanie z gotowych
rozwiązań np. IP VPN, jest zdecydowanie tańsze, łatwiejsze w implementacji oraz
szybsze do wdrożenia.
Często przytaczanym przykładem jest outsourcing, jaki zastosowała Straż
Graniczna. SG miała połączyć swoje strażnice rozległą siecią WAN (Wide Area
Network). Telekomunikacja Polska zbudowała na jej potrzeby sieć IP
umożliwiającą transmisję danych i głosu, zobowiązała się też do konserwacji
sprzętu i ewentualnej jego wymiany.
Wdrażany w Urzędach Pracy System Informatyczny „SYRIUSZ” jest
olbrzymim wyzwaniem dla dostawców aplikacji informatycznych oraz dostawców
infrastruktury teleinformatycznej. SI „SYRIUSZ” ma być jednolitym systemem
pozyskiwania, przetwarzania i gromadzenia danych. Jednocześnie będzie on
posiadał bardzo rozległą architekturę, dla czterech poziomów administracji
rządowej i samorządowej. Korzystać z niego będzie łącznie ponad 5 700 jednostek,
zarówno związanych z szeroko rozumianym systemem świadczeń socjalnych jak i
Urzędów Pracy. Jednak, jak podkreślają twórcy „SYRIUSZA”, założeniem nie jest
budowanie nowego „megabioku” nazywanego systemem informatycznym.
Wprowadzona w listopadzie 2004 r. nowa usługa TP - IP VPN tp,
polegająca na tworzeniu wirtualnych sieci prywatnych na protokole IP, jest
przykładem usługi konstruowanej na bazie istniejących zasobów. Usługa ta jest
dobrym przykładem zaawansowanego outsourcingu telekomunikacyjnego.
Użytkownik IP VPN korzysta z najnowszych rozwiązań sieciowych bez
ponoszenia wydatków na zakup sprzętu.
Zaletą usługi IP VPN tp jest połączenie poszczególnych lokalizacji, w
których dane do systemu są pozyskiwane, przetwarzane i gromadzone, za pomocą
różnych łączy dostępowych: ADSL, Frame Relay lub ATM. Wewnątrz sieci
integruje je technologia MPLS (Multi Protocol Label Switching) zapewniając
sprawną i bezpieczną transmisję.
Założeniem projektowanego systemu „SYRIUSZ” jest jego pełna integracja z
istniejącymi systemami - w tym z systemami informatycznymi. Ma być systemem
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sprawdzonym, czyli w pełni opisanym w aspektach technicznych i
technologicznych.
SI „SYRIUSZ” korzystał będzie zarówno z aplikacji krytycznych dla działania
instytucji (np. raportowanie, monitoring), jednocześnie z systemu będą korzystać
jednostki, dla których standardowa transmisja danych będzie wystarczająca (np.
ośrodki pomocy społecznej).
Funkcjonalności IP VPN tp
Transmisja danych jest realizowana od wielu lat, w miarę rozwoju nowych
technologii wykorzystuje się coraz nowsze rozwiązania. Ewolucję sieci transmisji
danych przedstawia rysunek:

Ew olucja sieci transm isji danych
w y m ian y
in fo rm a c ji
E w o lu c ja tra n sm is ji
d an y c h

WAN

K on cep cja V P N

Z w ięk szen ie p rod u k tyw n ości

Wraz ze stałym przyrostem ilości przesyłanych i przetwarzanych danych
lokalne sieci LAN łączyły się w sieci rozległe (WAN), w których dla zwiększania
produktywności następuje wymiana jeszcze większych ilości danych. Przesyłanie
coraz większych ilości danych powoduje konieczność nowych inwestycji
teleinformatycznych.
Wirtualne sieci prywatne (VPN) realizują połączenia wewnętrzne w
ramach wydzielonej prywatnej sieci oparte o współdzieloną infrastrukturę sieci
operatora, korzystają z takich samych polityk bezpieczeństwa, co typowe
wydzielone sieci prywatne.
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Koncepcja IP VPN nie przewiduje budowania od podstaw kolejnych sieci
WAN, ale zakłada wykorzystanie istniejącej infrastruktury dostępowej oraz sieci
szkieletowej operatora (IP MPLS) do przesyłania dużych ilości danych, bez
konieczności ponoszenia kosztów budowy łączy teleinformatycznych.
Usługa IP VPN tp to wirtualne sieci prywatne wykorzystujące zbiór
protokołów IP (Internet Protocol). Takie rozwiązanie sieciowe umożliwia działanie
licznych aplikacji pozwalających na zautomatyzowanie wielu funkcji statutowych.
Dzięki wirtualnej sieci możliwe jest współdzielenie np.: aplikacji statystycznych,
analitycznych,
finansowo-księgowych,
e-learning
i
innych
platform
informatycznych. Pomiędzy wszystkimi lokalizacjami w obrębie sieci IP MPLS
zapewniona jest komunikacja „każdy z każdym”, nie ma potrzeby każdorazowego
zestawiania połączeń pomiędzy użytkownikami. Usługa jest elastyczna - pozwala
na łatwe dołączanie nowych lokalizacji do sieci IP MPLS. Poprzez zastosowanie
priorytetyzacji ruchu możliwe jest pełniejsze wykorzystanie pasma przenoszenia.
Priorytetyzacja ruchu polega na takim dobraniu parametrów usługi, które
gwarantują zarezerwowanie (np. na przesyłanie głosu, przesyłanie sygnału wideo)
odpowiedniej do potrzeb części łącza. Architekturę sieci oraz jej funkcjonalność
przedstawia poniższy rysunek.

A rchitektura sie ci

C E (C ustom er Edge)
•klasyfikacja pakietów
•priorytetyzacja

P E (Provider Edge Router)
•kolejkow anie
•przydzielanie etykiet
•zarządzanie VPN

P (Provider Router)
•szybkie przełączanie i
transport pakietów

Priorytetyzacja ruchu w sieci (poprzedzona klasyfikacją pakietów) odbywa
się na poziomie ruterów klienckich. Rutery brzegowe operatora odpowiadają za
kolejkowanie ruchu w sieci, przydzielanie etykiet pakietom oraz szybkie
przełączanie i transport pakietów. Przesyłanie danych wewnątrz sieci wspomaga
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technologia MPLS zapewniając sprawną i bezpieczną transmisję. MPLS, który
łączy w sobie zalety technologii IP i ATM, steruje przełączaniem pakietów na
bazie etykiet. Transmisja odbywa się po wykreowaniu LSP (Label Switching Path).
Multi Protocol Label Switching umożliwia różnicowanie usług i gwarancji QoS.
Transmisja danych - poprzez ADSL, łącza symetryczne Frame Relay,
ATM, a w przyszłości poprzez linie publicznej sieci telefonicznej PSTN i cyfrowej
ISDN oraz komórkowy GPRS - odbywa się na jednej linii dostępowej i jednym
porcie, a zarządzanie urządzeniami sieciowymi wliczone jest w cenę usługi.
Niezawodność usługi IP VPN tp zapewnić ma zastosowanie łączy zapasowych
oraz gwarancja jakości SLA (Service Level Agreement) operatora wraz z
raportowaniem.
IP VPN tp - szyta na miarę
W
ramach usługi IP VPN tp Telekomunikacja Polska dobiera
użytkownikowi optymalne rozwiązanie, projektuje gotową wirtualną sieć prywatną
i dostarcza produkt „pod klucz” . Sieć VPN użytkownika jest monitorowana 24
godziny na dobę, 7dni w tygodniu, 365 dni w roku.
Usługa
IP VPN tp przeznaczona jest dla urzędów i instytucji
wieloddziałowych, posiadających swoje placówki na terenie całego kraju, które:
• wym agają szybkiej i niezawodnej transmisji danych,
• stawiają na bezpieczeństwo i niezawodność transmisji,
• Potrzebują integracji wielu różnych aplikacji i środowisk,
• ważna jest dla nich jakość pracy,
• chcą racjonalizować koszty działalności,
• koncentrują się na kluczowych dla działania urzędu dziedzinach i dla
zwiększenia efektywności korzystają z outsourcings
W ramach usługi IP VPN tp zastosowano mechanizmy różnicowania
jakości usług QoS (Quality o f Service), które zapewniają najlepsze parametry
jakościowe dla najważniejszych aplikacji użytkownika, pozwalają na skuteczne
unikanie przeciążenia w sieci, efektywne wykorzystanie dostępnego pasma IP.
Zobrazowane to zostało na poniższym rysunku.
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Alokacja pasma w przypadku przeciążenia sieci
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Na przykładzie portu « multimedia »

Użytkownicy wirtualnej sieci prywatnej, którzy rozpoznają swoje
potrzeby, co do obecnej jak i przyszłej transmisji danych, mogą „rezerwować”
odpowiednią część pasma np. na transmisję głosu czy przekaz wideo, tak, by nawet
w sytuacji przeciążenia łącza wybrany przez nich rodzaj transmisji miał
pierwszeństwo. Podstawowym celem stosowania priorytetyzacji ruchu na łączu 1P
VPN jest wprowadzenie mechanizmów zarządzania ruchem użytkownika w celu
unikania przeciążenia w sieci (jeśli się pojawi), zapewnienie wyższych parametrów
jakościowych dla aplikacji krytycznych oraz optymalizacja wykorzystania
zakupionego pasma IP. Generalnie TP przewiduje zarządzanie ruchem z aplikacji
użytkownika poprzez wprowadzenie pięciu klas usługowych (CoS), z których trzy
(D l, D2, D3) dotyczą transmisji danych oraz oddzielnych klas usługowych
dedykowanych do transmisji głosu (V I) i transmisji wideo (V2).
Dodatkowe funkcjonalności IP VPN
Usługi dodatkowe IP VPN tp to dostęp do Internetu z rutera klienckiego,
dostęp do Internetu z zarządzanym firewall (ochrona przed włamaniami z
zewnątrz), podsieci VPN i łącza zapasowe.
Dostęp do Internetu z rutera klienckiego polega na połączeniu ruchu
internetowego i intranetowego na jednym dostępie IP VPN (jedno łącze
dostępowe, jeden ruter). Dostęp do Internetu z zarządzanym firewall pozwala na
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zagregowany dostęp do Internetu dla wszystkich lokalizacji IP VPN użytkownika.
Chroniący sieć firewall zarządzany jest przez TP (dla użytkownika oznacza to
niższe koszty). Dostęp do Internetu z zarządzanym firewall może być stosowany w
dwóch opcjach: podstawowej i zaawansowanej. Opcja podstawowa pozwala na
ruch do Internetu a ruch z Internetu jest tu blokowany. Opcja zaawansowana
pozwala na dwukierunkowy ruch internetowy.
Inna ważna usługa dodatkowa w wirtualnych sieciach prywatnych to
tworzenie podsieci VPN (Multiple VPN). Usługa ta pozwala na dostęp do wielu
VPN z jednej lokalizacji (jeden ruter kliencki, jedno łącze dostępowe). Podsieci
VPN tworzone są w celu oddzielenia dostępu do sieci korporacyjnej dla różnych
obszarów. Separacja ruchu dotyczyć może też poszczególnych podsieci VPN. Port
„Multiple VPN” może być umieszczony w lokalizacji centralnej lub w innych
ważnych lokalizacjach użytkowników systemu potrzebujących dostępu do różnych
podsieci VPN.
Sieć w pełni bezpieczna
Usługa IP VPN tp działa w oparciu o wydzielony szkielet IP przeznaczony
tylko do przenoszenia ruchu klientów IP VPN. Wirtualne sieci prywatne oferowane
przez Telekomunikację Polską działają na wydzielonej sieci szkieletowej IP MPLS
(szkielet dedykowany tylko dla użytkowników usługi IP VPN tp). Wirtualna sieć
prywatna jest odseparowana od wirtualnych sieci prywatnych innych
użytkowników pracujących w tej samej sieci (oddzielne tablice rutingu VRF na
ruterach brzegowych dla każdego VPN). Każdy VPN jest przypisany do
unikalnego identyfikatora (BGP Route target attribute), który jest używany poprzez
sieć rutingu i filtracji ruchu oddzielnie dla każdego użytkownika. Dostęp Telnet lub
SNMP do urządzeń jest ograniczony tylko do wyznaczonych „stacji zarządzania”
w zabezpieczonej strefie administracyjnej. Dodatkowo sesje Telnet i SNMP są
zabezpieczone hasłem.
Stałe opłaty
Często największą niewiadomą przy budowie skomplikowanego i
rozległego
systemu
teleinformatycznego
są koszty
ponoszone
przez
użytkowników. IP VPN jest rozwiązaniem, za który opłaty są z góry określone.
Opłaty za usługę IP VPN tp obejmują jednorazowe opłaty aktywacyjne
oraz stały miesięczny abonament. Nie zależą one od lokalizacji użytkownika.
Opłata za usługę IP VPN tp obejmuje zarządzanie ruterem klienckim (ruter w
konfiguracji podstawowej), korzystanie z łącza dostępowego, transfer pakietów
przez sieć szkieletową, obsługę techniczna i całodobowy monitoring.
Opłaty zróżnicowane są w zależności od wykupionego pasma, rodzaju
łącza dostępowego, poziomu wykupionej usługi oraz od dodatkowych
funkcjonalności: dostęp do Internetu, łącze zapasowe (łącze zapasowe o tych
samych parametrach, co podstawowe pracuje w trybie gotowości „hot stand-by”
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załączające się tylko w przypadku awarii łącza podstawowego). Łącza zapasowe
m ogą być stosowane w lokalizacjach krytycznych dla działania systemu (centrale
lub inne ważne lokalizacje). Łącze zapasowe doprowadzane jest z lokalizacji
użytkownika (wykorzystanie tego samego lub dodatkowego rutera klienckiego) do
oddzielnego rutera brzegowego sieci szkieletowej IP MPLS.
Telekomunikacja Polska dysponuje najlepiej rozwiniętą siecią dostępową
w Polsce. Operator wprowadzając usługę miał na uwadze jej prostotę (łatwa
implementacja, prosta struktura cenowa), i elastyczność (łatwa rozbudowa sieci i
wiele opcji produktowych).
Usługa pozwala na outsourcing zarządzania siecią oraz na optymalizację
wykorzystania pasma dzięki mechanizmom priorytetyzacji ruchu. Kompleksowość
oferty przygotowanej przez Telekomunikację Polską polega na zarządzaniu siecią
„end-to-end” (od końca do końca, czyli od rutera klienta do rutera klienta).
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BEZPIECZEŃSTWO W SIECIACH ROZLEGŁYCH
M aciej SIC IA R EK
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu było zaprezentowanie ogólnej koncepcji
budowy bezpiecznej rozleglej, prywatnej sieci komputerowej w oparciu
o różnorodne zasoby i rozwiązania. Z racji zawartości merytorycznej założonej dla
potrzeb seminarium, artykuł nie stanowi kompendium wiedzy o bezpieczeństwie
rozwiązań sieciowych, nie uwzględnia szczegółowych informacji o aktualnych
rozwiązaniach dostępnych na rynku, jak również nie porusza wielu istotnych
zagadnień bezpieczeństwa np.: wykorzystania systemów antywirusowych,
rozwiązań IPS (ang. Intrusion Prevention System), czy też niezwykle szerokiego
tematu bezpieczeństwa aplikacji. Ze względu na rozległość zagadnienia, wysokie
koszty wdrożenia oraz podzielone wśród specjalistów zdania na temat technologii
w prezentacji oraz artykule świadomie pominięto technologię MPLS.
JA K IE SĄ A K SJO M A TY ?
Siecią korporacyjną nazywamy wirtualną sieć wydzieloną opartą
o infrastrukturę jednego lub większej ilości operatorów, zapewniającą komunikację
pomiędzy poszczególnymi oddziałami instytucji i bezpieczeństwo przesyłanych
informacji.
W obecnych realiach rynkowych budowa sieci korporacyjnej wiąże się
z wysokimi nakładami. Jednocześnie postępujące zmiany w zakresie
społeczeństwa informacyjnego zmuszają do podejmowania działań ułatwiających
szybką wymianę informacji pomiędzy oddziałami instytucji i co najważniejsze
w przypadku instytucji państwowych sprawne, czytelne i bezpieczne udostępnianie
koniecznych informacji obywatelowi.
Dwie rzeczy są zatem pewne:
• instytucje administracji publicznej potrzebują sieci korporacyjnych,
• ze względu na wymagania ustawowe oraz narastające zagrożenia
w sieciach komputerowych sieci korporacyjne wymagają zabezpieczeń.
R Ó Ż N E T E C H N O L O G IE SIE C IO W E
W irtualną sieć prywatną można budować w oparciu o sieci wykorzystujące
różne protokoły sieciowe. Poniżej przedstawione jest zestawienie wad i zalet
wybranych technologii.
VPN o p arty o technologię pakietow ą F ram e Relay
Zalety:
• Gwarantowane pasmo i wielkość opóźnienia
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•

Elastyczna obsługa „pików” (nietypowych charakterystyk przesyłanego
ruchu)
• QoS (ang. Quality o f Service) gwarantowane przez parametr CIR (ang.
Commited Information Ratio)
• Mechanizmy zarządzania pasmem
• Pełna separacja ruchu użytkowników w kanałach PVC (ang. Permanent
Virtual Circuit) na poziomie warstwy II modelu referencyjnego ISO OSI
• Możliwość realizacji i integracji dodatkowych zabezpieczeń w warstwie III
Wady:
• Mały zakres skalowalności (dla topologii „fuli mesh” wymagana
konfiguracja po stronie każdego urządzenia)
• Brak mechanizmów CoS (ang. Class o f Service)
• Brak mechanizmów priorytetyzacji ruchu aplikacji w ramach kanałów
logicznych
• Koszty
VPN oparty o technologię ATM (Asynchronous Transfer Mode)
Zalety
• Gwarantowane pasmo i opóźnienia
• Elastyczna obsługa „pików” (nietypowych charakterystyk przesyłanego
ruchu)
• QoS (ang. Quality of Service)
• Mechanizmy zarządzania pasmem
• Separacja ruchu klientów w kanałach wirtualnych (warstwa II modelu
referencyjnego ISO OSI)
Wady
• Mały zakres skalowalności (dla połączeń fuli mesh wymagana
konfiguracja po stronie każdego urządzenia)
• Duże koszty
• Brak mechanizmów priorytetyzacji ruchu aplikacji w ramach kanałów
logicznych
VPN oparty o tunel (IP w IP)
Zalety
• Elastyczny dla małych i dużych sieci
• Skalowalny - pozwala na budowanie jednolitych
sieciowych
• W naszych warunkach bardzo ekonomiczny wariant
• Niskie koszty
Wady
Brak gwarancji pasma i wielkości opóźnień
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dużych

struktur

•

Brak mechanizmów CoS (Class o f Service)

BUDOWA SIECI KORPORACYJNEJ
Budując sieć korporacyjną należy wziąć pod uwagę szereg czynników oraz
wymogów technicznych, organizacyjnych, prawnych ekonomicznych. Możemy do
nich zaliczyć:
1. Dostępne środki budżetowe
2. Dostępną kadrę techniczną i jej kompetencje (we wszystkich podległych
jednostkach objętych przez planowaną sieć)
3. Rozwiązania w dostępie do Internetu aktualnie stosowane przez podlegle
jednostki,
4. Sprzęt i infrastruktura, którą obecnie dysponujemy,
5. Wymogi prawne dla przesyłania danych - np.: danych osobowych,
6. Dostępność infrastruktury różnych operatorów w lokalizacjach placówek
podległych (czynnik konkurencyjności)
Ze względu na łatwość zarządzania oraz spójność technologiczną najlepszym
rozwiązaniem wydaje się być zbudowanie homogenicznej sieci korporacyjnej.
Co to oznacza?
Oznacza to, że w sieci mamy:
• Jedną technologię
• Jednego operatora (z dokładnością do wymogów redundancji)
• Jeden punkt styku do Internetu
• Jednolity system zarządzania

Rys. nr 1 - homogeniczna sieć korporacyjna

Rozwiązanie takie ma wiele cech pożądanych dla użytkownika, ale
decydując się na nie musimy się liczyć z:
• Dużym kosztem - eliminacja czynnika konkurencyjności
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• Wyeliminowanie posiadanych zasobów i sprzętu
Rozwiązaniem alternatywnym jest zbudowanie heterogenicznej sieci:
• Opartej o więcej niż jed n ą technologię
• Korzystającej z infrastruktury różnych operatorów
• Wykorzystującej sprzętowe rozwiązania zarówno komercyjne jak również
komputery z darmowym oprogramowaniem tzw. „open source”
Firewall /VPN Gateway

Rys. nr 1 - heterogeniczna sieć korporacyjna

Należy mieć świadomość, że budowa takiej sieci wymaga dużo większego
doświadczenia oraz dysponowania lepiej wykwalifikowaną kadrą techniczną.
Dużo większą uwagę należy też przyłożyć do spełnienia standardów, zgodności
technologicznej stosowanych rozwiązań oraz proceduralnemu uregulowaniu
zagadnień spójnego administrowania całą infrastrukturą. Zyskujemy natomiast
bardzo dużą elastyczność. Dla kluczowej części sieci (łączącej główne jednostki
organizacyjne i związanej zarazem z największym ruchem) można wykorzystać
dedykowaną infrastrukturę, sprzęt i inne rozwiązania charakterystyczne dla
kosztownych sieci homogenicznych. Pozostałym jednostkom można zapewniać
dostęp wykorzystujący obecnie funkcjonujące łącza do publicznego Internetu
z dostępem dodzwanianym włącznie. Dla realizacji tych połączeń należy w obrębie
szkieletu sieci wykorzystać rozwiązania zapewniające poufność i integralność
przesyłanych danych.
Jakich użyć narzędzi?
•
•
•
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Zapory ogniowe (ang. FireWall) - zabezpieczenie infrastruktury sieciowej
oraz terminowanie tuneli IP,
Dedykowany koncentrator tuneli VPN zapewniających bezpieczny dostęp
z Internetu.
Sondy IPS (ang. Intrusion Prevention System)

•

•

•
•

Wspólny dla całej sieci system uwierzytelniania - systemy AAA (ang.
Authorization, Authentication, Accounting), systemy haseł jednorazowych
OTP (ang. One Time Password), infrastruktura klucza publicznego PKI
Mechanizmy bezpieczeństwa wbudowane w urządzeniach sieciowych lub
opragramowaniu „open source”( np.: listy kontrolne ACL lub szyfrowanie
zapewniane przez protokół IPSec)
Systemy Antywirusowe - konieczna jest w tym zakresie spójna polityka
całej instytucji
Mechanizmy bezpieczeństwa aplikacji

PROAKTYWNA STRATEGIA WYKRYWANIA ATAKÓW
Pisząc o bezpieczeństwie sieci rozległych warto wspomnieć o nowych
kierunkach w wykrywaniu zagrożeń i zabezpieczaniu systemów. Od niedawna
wzrasta zainteresowanie rozproszonymi systemami wczesnego ostrzegania. Sondy
zainstalowane w sieci zbierają informacje o ruchu w sieci, a na ich bazie specjalne
narzędzia dokonują analizy informacji pozwalającej na określenie trendów (np.
wzmożonej aktywności na konkretnych portach sieciowych), co pozwala
podejrzewać, że mamy do czynienia z początkową fazą ataku. Co więcej - możliwe
jest także wnioskowanie o przyszłym charakterze ataku oraz jego kluczowych
elementach - takich, jak: termin, cykle aktywności, źródło, atakowany system
operacyjny, potencjalne cele.
Posiadanie takiej wiedzy we wczesnej fazie ataku pozwala na podjęcie
konkretnych działań mogących zminimalizować lub nawet całkowicie
wyeliminować zagrożenie. Do działań tych możemy zaliczyć:
• zablokowanie źródeł ataku czy ruchu kierowanego na określone porty
sieciowe,
• przekierowanie określonego ruchu (np. na poziomie urządzeń sieciowych)
tak, by nie mógł on wyrządzić szkody.
• poprawienie luk w oprogramowaniu
• usunięcie błędów w domyślnej konfiguracji systemów i urządzeń
Taki system działa pod nazwą Arakis również w Polsce. Autorem
rozwiązania jest zespól CERT POLSKA, (www.cert.pl), działający w Ramach
Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. System, którego nazwa pochodzi
od agregacji, analizy i klasyfikacji incydentów, ukierunkowany jest na detekcję
i opis nowych zautomatyzowanych zagrożeń oraz udostępnia wyniki działania
systemu detekcji zagrożeń opartego o sieć rozległą. Można się z nimi zapoznać na
stronie http://arakis.cert.pl .
Maciej Siciarek
Zespół Integracji i Bezpieczeństwa Systemów
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa
tel. (+4822) 5231200, www.nask.pl
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USŁUGI ZARZĄDZANE {MANAGED SERVICES)
Dariusz WICHNIEWICZ, Artur THIELMANN
Streszczenie: rozwiązanie problemu ujednolicenia obsługi telekomunikacyjnej ad
ministracji publicznej.
1. Prezentacja koncepcji usług zarządzanych
1.1. Stan rynku sieci transmisji danych w Polsce
Wielu operatorów posiada infrastrukturę sieci szkieletowych — w łasną lub
długoterminowo dzierżawioną: Telekomunikacja Polska, Tel-Energo, Telekomuni
kacja Kolejęwa, Energis, Netia, ...
Operator działający w tradycyjny sposób zwykle bierze odpowiedzialność
za łączność „punkt-punkt” . Niewielu operatorów jest w stanie przyjąć odpowie
dzialność za działanie sieci na poziomie aplikacji i dostarczać wartość dodaną
w postaci zintegrowanych systemów.
1.2. Specyfika potrzeb administracji publicznej
Administracja publiczna obejmuje dużą liczbę podmiotów o znacznym
rozproszeniu geograficznym: ok. 2500 gmin, ok. 400 powiatów. Zwykle wydziały
jednego urzędu zajmują też wiele lokalizacji na terenie jednej jednostki teiytorialnej.
W urzędach są eksploatowane różnorodne aplikacje branżowe (CEPiK,
KRUS, RUM, ...). Efektywne wykorzystanie tych aplikacji stwarza różne potrzeby
co do dostępności (np. całodobowo / tylko w godzinach urzędowych), ochrony
(dane osobowe / finansowe / informacje ogólne), zapotrzebowania na pasmo (tekst
/ grafika / prezentacje multimedialne). Technicznie oznacza to konieczność — za
leżnie od aplikacji — zestawiania łączy zapasowych, tworzenia aplikacji wspoma
gających (np. rozliczania za korzystanie z serwisów płatnych), budowania zapaso
wych centrów danych itp.
Jednocześnie, przy całej wspomnianej różnorodności funkcjonalnej i tech
nicznej, trzeba zapewnić jednolite wsparcie dla użytkowników — urzędników, od
których nie można wymagać wysokiego poziomu przygotowania informatycznego.
1.3. Zagrożenia dla realizacji projektów
Podstawowym, wielokrotnie wskazywanym zagrożeniem jest rozproszenie
centrów decyzyjnych — określane często jako „resortowość” polskiej administra
cji. Powoduje ona oczywiście rozproszenie zasobów — finansowania, kompetencji
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technicznych. Naturalne są też pewne niedostatki standaryzacji — tworzone roz
wiązania mają charakter „wyspowy” .
Aplikacje wdrażane w wyniku cząstkowych przetargów powodują, że trud
no udostępnić istniejące rozwiązanie dla nowych użytkowników — gdy np. nowy
Urząd Gminy chciałby korzystać z branżowej, centralnej bazy danych.
Ograniczenia proceduralne, wynikające z przepisów Ustawy o Zamówie
niach Publicznych, są szczególnie uciążliwe wobec konieczności rozpisywania
wielu podobnych przetargów.
W ydawałoby się, że najbardziej efektywne podejście polegałoby na podję
ciu próby globalnego rozwiązania problemu, przez zbudowanie spójnego, zopty
malizowanego systemu, uwzględniającego wszystkie ustawowe funkcje admini
stracji, otwartego na aktualizacje wynikające ze zmieniającego się prawa,
pozwalającego na elastyczne rozszerzanie o nowych użytkowników w miarę wzro
stu zapotrzebowania. Takie, globalne podejście groziłoby jednak niemożliwością
skutecznej realizacji systemu. Jego skala, czas potrzebny na jego realizacji, wiążą
ca się z nim odpowiedzialność, do tego procedury UZP — uniemożliwiają wyko
rzystanie takiego rozwiązania w praktyce.
Naszym zdaniem jednak istnieje kompromisowe podejście, pozwalające na
uniknięcie tworzenia rozwiązań nieefektywnych i niespójnych, przy jednoczesnej
opty-malizacji kosztów i wykorzystania istniejącej infrastruktury sieciowej.
1.4. Model usług zarządzanych
Proponowanym przez nas rozwiązaniem jest skorzystanie z modelu ryn
kowego, w którym pomiędzy użytkownikami — jednostkami administracji pu
blicznej — a operatorami usług transmisyjnych tworzy się nowa warstwa usługo
dawców: operatorów zarządzanych usług telekomunikacyjnych.
W modelu tym jeden podmiot (firma lub konsorcjum) jest odpowiedzialny
za zbudowanie systemu transmisyjnego — działającego zgodnie z potrzebami kon
kretnego zastosowania, opartego na infrastrukturze różnych operatorów telekomu
nikacyjnych. Podmiot ten ponosi pełną odpowiedzialność za zarządzanie całym
systemem. Zapewnia gwarancje stałego spełniania zakontraktowanych parametrów
technicznych i jakościowych oraz jednolite procedury obsługi użytkowników.
Oczywiście nie jest wykluczone, że w konkretnym przypadku rolę takiego
operatora może spełniać duży operator, posiadający własną infrastrukturę, zwra
camy jednak uwagę, że dopuszczenie do realizacji systemów transmisyjnych dla
poszczególnych aplikacji wyłącznie takich podmiotów stanowi silne ograniczenie
pola konkurencji, a co za tym idzie — efektywności ekonomicznej zawieranych
kontraktów.
Podmioty zajmujące się zarządzaniem sieciami transmisyjnymi są w stanie
wyspecjalizować się w swojej dziedzinie. Wąska specjalizacja, z pominięciem
wszelkich aspektów związanych z utrzymywaniem wielkiej infrastruktury, umoż
liwia im:
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•
•
•
•

efektywne inwestowanie „pod kontrakt”;
lepsze dostosowanie sieci do specyfiki wymagań;
optymalizację kosztów korzystania z infrastruktury;
elastyczność wprowadzania zmian.
Inwestycje w infrastrukturę są ze swej natury długoterminowe, zarówno
pod względem czasu realizacji, jak i oczekiwanego zwrotu. Operator usług zarzą
dzanych inwestuje wyłącznie w urządzenia aktywne i systemy „wyższych warstw”
— zarządzania siecią, bezpieczeństwa informacji, rozliczeń. Cykle inwestycyjne są
wielokrotnie krótsze, wobec czego nie trzeba inwestować „na zapas”, co w oczy
wisty sposób podnosi efektywność gospodarowania i elastyczność w dostosowaniu
do potrzeb konkretnego kontraktu. Jednocześnie operator taki jest w stanie — bez
ograniczeń UZP — optymalnie dobierać dostawców łączy na poszczególnych od
cinkach, przy uwzględnieniu oferowanych parametrów technicznych i kosztów.
Nie stanowi też problemu zestawienie łączy zapasowych po fizycznie rozłącznych
trasach.
1.5. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej
Dopuszczenie realizacji sieci dopasowanych do poszczególnych zastoso
wań nie oznacza, że istniejąca infrastruktura pozostanie niewykorzystana. Operato
rzy usług zarządzanych muszą oprzeć świadczone usługi na rzeczywistych łączach,
które od kogoś muszą kupić. Oznacza to, że transmisja koniec końców i tak jest
realizowana w sieciach „dużych” operatorów, jedynie popyt trafia do nich w for
mie zagregowanej i typowej („cennikowej”).

aplikacjeklientów
n irf i

usługidodane

transmisja

Rysunek 1. Schemat warstwowej struktury modelu usług zarządzanych.
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Dzięki temu operatorzy infrastruktury mogą skupić się na podnoszeniu
efektywności wykorzystania posiadanej infrastruktury. Nie muszą rozpraszać się
na dziesiątki kontraktów o „wymyślnych” wymaganiach, a przy tym — niezależnie
od tego, kto wygra przetarg na całą sieć — i tak sprzedadzą swoje usługi.
Operatorzy usług zarządzanych są stabilnym klientem operatorów usług
podstawowych. Skupiają się na efektywnym zaspokajaniu nietypowych wymagań
— świadcząc usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwijają zapotrze
bowanie na łącza o coraz większej przepustowości.
1.6. Specjalizacja i konkurencyjność operatorów

•
•
•
•

•
•
•
•

Wielu operatorów usług zarządzanych ma pole do konkurowania:
kompetencjami technicznymi;
parametrami aktywnej struktury' sieci;
umiejętnością wynegocjowania najkorzystniejszych warunków korzystania
z infrastruktury;
jakością obsługi użytkowników.
Konkurencja pobudza specjalizację, specjalizacja zwiększa efektywność.
Klient korzysta otrzymując usługę:
lepiej dopasowaną do potrzeb;
o dobrze określonym zakresie odpowiedzialności;
świadczoną bardziej fachowo;
tańszą.

1.7. Ciągły proces optymalizacji sieci
Jak już zaznaczyliśmy, operatorzy usług zarządzanych są źródłem zagre
gowanego popytu na pasmo. Dla operatorów infrastruktury ruch zagregowany jest
bardziej stabilny, co ułatwia planowanie i pozwala zmniejszyć ryzyko nietrafio
nych (a przecież długoterminowych) inwestycji.
Operatorzy infrastruktury ponoszą niższe koszty obsługi klienta końcowe
go. Spada ich ryzyko odchodzenia klientów do konkurencji, ponieważ operatorzy
usług zarządzanych optymalizują „per łącze”, więc tyzyko przenosi się co najwy
żej na poziom poszczególnych tras, czyli staje się łatwiejsze do opanowania.
Dzięki ograniczeniu czynników ryzyka operatorzy infrastruktury mogą za
tem podnosić efektywność i oferować niższe ceny.
Z kolei operatorzy usług zarządzanych muszą stale optymalizować swoje
sieci, aby utrzymać dostarczaną końcowym użytkownikom wartość dodatkową.
1.8. Zalety modelu usług zarządzanych dla administracji publicznej
Oczywistą zaletą poszerzenia grona potencjalnych wykonawców jest
zwiększenie konkurencyjności rynku i obniżenie cen. Z drugiej strony zakres
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specyfikacji istotnych warunków przetargów może zostać zawężony do aspektów
istotnych z punktu widzenia aplikacji. Oczywiście należy utrzymać kontrolę wia
rygodności technicznej i ekonomicznej oferentów systemów, od których zależy
sprawne funkcjonowanie usług dla obywateli,- można jednak bezpiecznie zrezy
gnować z wymagań zawężających grono uczestników przetargu do zaledwie kilku
podmiotów.
Dzięki daleko posuniętej specjalizacji użytkownicy poszczególnych apli
kacji mogą również zyskać podniesienie jakości obsługi, ponieważ wysoki poziom
udzielanego wsparcia może być decydującym czynnikiem przedłużenia kontraktu
z danym usługodawcą na kolejny rok.
1.9. Podsumowanie
Model usług zarządzanych pomimo braku globalnego rozwiązania umoż
liwia zaspokojenie potrzeb administracji i jednocześnie efektywnie wykorzystuje
istniejącą infrastrukturę.
2. Model usług zarządzanych w praktyce — doświadczenia ATM S.A.
2.1. Wprowadzenie
Firma ATM S.A., która od z górą dziesięciu lat zajmuje się integracją za
awansowanych systemów teleinformatycznych, od początku 2001 roku prowadzi
działalność w charakterze operatora zarządzanych usług telekomunikacyjnych.
Obecnie — w roku 2004 — przychody z działalności telekomunikacyjnej stanowią
około połowy całkowitych przychodów Spółki. ATM świadczy usługi telekomuni
kacyjne pod zarejestrowaną marką ATMAN.
2.2. Zasoby sieci ATMAN
Sieć ATMAN opiera się na własnej infrastrukturze około 200 km tras
światłowodowych w Warszawie — z powodu małej dostępności tego typu łączy
w trybie dzierżawy — oraz na łączach dzierżawionych od innych operatorów poza
Warszawą.
ATMAN obejmuje swoim zasięgiem większość obszaru Warszawy. Węzły
sieci znajdują się w kluczowych punktach telekomunikacyjnych miasta i w naj
ważniejszych centrach biznesowych. Staramy się być jak najbliżej klientów, aby
zapewnić możliwość przyłączenia w sposób gwarantujący najwyższą jakość i bez
pieczeństwo, a jednocześnie utrzymać jak najniższy poziom kosztów.
Warszawska sieć ATMAN jest w całości zbudowana w oparciu o łącza
światłowodowe. Również przyłącza abonenckie wykonywane są standardowo
w technologii optycznej.
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Rysunek 2. Schemat warszawskiej sieci światłowodowej.

Krajowe węzły szkieletowe ATMAN tworzą sieć o dużej przepustowości
(minimum 155 Mb/s), zapewniającą dostęp do wszystkich usług. Nowe węzły two
rzone są z uwzględnieniem potrzeb lokalnych operatorów telekomunikacyjnych,
ISP, dostawców informacji. Obecnie ATMAN posiada węzły szkieletowe w War
szawie, Lodzi, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Szczeci
nie, Lublinie i Białymstoku.
Węzły dostępowe sieci ATMAN są elementami sieci rozległych budowa
nych dla naszych klientów. W przeciwieństwie do węzłów szkieletowych, wyko
rzystują one łącza o mniejszej przepustowości (poniżej 155 Mb/s) i nie zawsze
przystosowane są do świadczenia wszystkich usług sieci ATMAN. Obecnie ATMAN
posiada ponad 50 węzłów dostępowych, tworzących sieci o długości około 5000 km.
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Rysunek 3. Schemat krajowej sieci szkieletowej i dostępowej.

2.3. Outsourcing telekomunikacyjny
Usługa outsourcingu świadczona przez nas to przejęcie odpowiedzialności
za działanie sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez klienta. Zakres
tej usługi dostosowany jest do potrzeb klienta, ale zawsze charakteryzuje się gwarancjąjakości end-to-end, czyli obejmującą sieć jako całość.
2.3.1. A udyt
Każdy projekt rozpoczynamy od dokładnego rozpoznania i zrozumienia
potrzeb biznesowych naszych klientów. W bardziej złożonych przypadkach reko
mendujemy wykonanie szczegółowego audytu infrastruktury telekomunikacyjnej
i sieciowej. Celem audytu jest optymalizacja kosztów rozwiązania oraz sprawdze
nie, czy aktualnie eksploatowany system spełnia założenia jakościowe, takie jak
dostępność, niezawodność, przepustowość czy możliwość rozbudowy.
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2.3.2. P rojekt

Na bazie założeń biznesowych i danych o funkcjonowaniu należącej do
klienta sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej, przygotowujemy szczegółowy
projekt, obejmujący zarówno warstwę telekomunikacyjną (łącza, topologia sieci,
minimalizacja kosztów), jak i sprzętową.
2.3.3. Budowa sieci
Infrastruktura telekomunikacyjna w Polsce, mimo iż rozwija się bardzo
szybko, nie osiągnęła jeszcze takiego poziomu, by budowę sieci rozległej można
było sprowadzić do prostej decyzji o wyborze operatora. W wielu przypadkach
konieczny jest wybór rozwiązania wykorzystującego łącza kilku operatorów —
najczęściej ze względu na ograniczoną możliwość dostępu do siedzib klienta, ale
także po to, by zmniejszyć koszty eksploatacji sieci. ATMAN, posiadając do
świadczoną kadrę inżynierską oraz dzięki partnerskiej współpracy z praktycznie
wszystkimi znaczącymi operatorami działającymi na polskim rynku, może podjąć
się
budowy rozwiązania o dowolnie wysokich parametrach jakościowych i wydajno
ściowych. Naszym klientom zapewniamy gwarancję end-to-end, stały monitoring
sieci i wsparcie techniczne.
2.3.4. Outsourcing usług telekomunikacyjnych
Kolejnym elementem outsourcingu telekomunikacyjnego jest wydzielenie
ze struktur organizacyjnych klienta wszystkich (lub części) zagadnień związanych
z funkcjonowaniem i obsługą sieci oraz przejęcie przez operatora pełnej odpowie
dzialności za prawidłowe działanie całego systemu telekomunikacyjnego.
Usługi związane z obsługą sieci korporacyjnej są stosunkowo łatwe do
przekazania poza strukturę IT przedsiębiorstwa — granice odpowiedzialności mo
gą być postawione w punktach styku z siecią rozległą (na przykład na porcie LAN
routera).
Usługi sieci rozległej wymagają ciągłej dostępności — 7 dni w tygodniu
i 24 godziny na dobę. Wyspecjalizowany dostawca usług telekomunikacyjnych
i sieciowych dysponuje centrum operacyjnym (Network Operation Centre) czyn
nym całą dobę oraz systemami przeznaczonymi do monitoringu sieci i wykrywania
zagrożeń. Dla większości korzystających z sieci firm wprowadzenie takich rozwią
zań byłoby kosztowne i trudne organizacyjnie. Posiada on jeszcze jeden atut, jakim
jest efekt skali związany z liczbą obsługiwanych klientów. Jedno centrum opera
cyjne obsługuje wielu klientów, a także ma rezerwowy sprzęt, łącza i wystarczają
co duże zasoby ludzkie. Zapewnienie podobnego poziomu redundancji w firmie
zarządzającej kilkunastoma czy kilkudziesięcioma łączami będzie drogie i nieprak
tyczne. Co więcej, ATMAN korzysta z kompetencji i doświadczeń zbieranych la
tami przez ATM S.A. na polu integracji systemów teleinformatycznych.
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Obserwowany w ostatnich kilku latach rozwój usług outsourcingowych jest
wynikiem coraz szerszej akceptacji przez przedsiębiorstwa przedstawionych po
wyżej argumentów, a trudna sytuacja rynkowa zmusza do optymalizacji zasobów,
ograniczania kosztów I koncentracji na podstawowych dziedzinach działalności
firmy.
Na rynku usług outsourcingu telekomunikacyjnego działają zarówno inte
gratorzy systemów IT, jak i operatorzy telekomunikacyjni. Integratorzy m ają wiel
kie doświadczenie w uruchamianiu i obsłudze systemów sieciowych, nie m ająjednak ani własnej infrastruktury, ani doświadczenia na iynku telekomunikacyjnym.
W tej dziedzinie integratorzy są jedynie odsprzedawcami usług operatorów i są
w pełni od nich zależni. Z kolei typowi operatorzy mają swoją własną infrastruktu
rę, ale brak im profesjonalnych zespołów inżynierskich i doświadczenia w integra
cji dużych systemów IT, więc przy wdrożeniach i obsłudze systemów sieciowych
muszą się opierać na podwykonawcach.
ATMAN jest więc na naszym rynku zjawiskiem unikalnym — jest jedno
cześnie operatorem z własną infrastrukturą i doświadczeniem w branży oraz inte
gratorem systemów sieciowych z bogatą listą referencyjną. Połączenie kompetencji
w dziedzinie integracji i telekomunikacji powoduje, że ATMAN jest wyjątkowym
partnerem dla klientów poszukujących usług outsourcingowych.
N aszą przewagę nad konkurencją można zebrać w kilka podstawowych
punktów:
• własna infrastruktura telekomunikacyjna w stolicy i głównych miastach Polski;
• doświadczenie na rynku telekomunikacyjnym i współpraca z innymi operatorami;
• doświadczenie integratorskie w projektowaniu, budowie i obsłudze zaawansowa
nych sieci teleinformatycznych (rozległych, metropolitalnych i lokalnych);
• elastyczność działania i szybkość reakcji na potrzeby klienta, skalowalność dostar
czanych rozwiązań;
• doświadczenie w stosowaniu najnowocześniejszych, najbardziej zaawansowanych
technologii.

Dariusz Wichniewicz
ATM S.A.
ul. Grochowska 2 la Tek: (22) 515-61-00
e-mail: dariusz.wichniewicz@atm.com.pl
Artur Thielmann
ATM S.A.
ul. Grochowska 21a Tek: (22) 515-61-00
e-mail: artur.thiehnann@atm.com.pl
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TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA
Spółka z o.o.

Telekomunikacja Kolejowa - partner dla
administracji i biznesu.

Doświadczenie w dziedzinie telekomunikacji,
potencjał techniczny oraz stosowanie
najnowocześniejszych rozwiązań
w sieci szkieletowej, stawia
„Telekomunikację Kolejow ą" spółkę z o.o.
w gronie bardzo atrakcyjnych partnerów
na rynku telekomunikacyjnym.

B Telekomunikacja Kolejowa Sp. z

Szanowni Państwo!

'»«JiS

Telekomunikacja to ciągle najbardziej innowacyjna dziedzina gospodarcza na świacie. Również w Polsce
o wzroście i poprawie konkurencyjności gospodarki decyduje rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej.
Branża ta ożywia gospodarkę, podnosi poziom informatyzacji Polski, integruje nasz kraj z Unią Europejską.
Stanoni klucz do rozwoju cywilizacji XXI wieku.
Od kilku lat obserwujemy wzrost zapotrzebowania na usługi transmisji danych oraz Internet jako medium
umożliwiające komunikowanie się, prowadzenie interesów oraz dostęp do nauki i rozrywki. Dostęp do In
ternetu stal się zjawiskiem społecznym, obecnym w każdej dziedzinie naszego działania.
Telekomunikacja Kolejowa, dzięki bogatej i rozleglej infrastrukturze telekomunikacyjnej jest w stanie za
pewnić realizację szybkiego dostępu do Internetu dla wszystkich obywateli i przedsiębiorców,
administracji publicznej, szkól i uczelni na terenie całego kraju. Popierając wizję społeczeństwa informa
cyjnego, wlipcu 2004r„ uruchomiliśmy nową usługę szerokopasmowego całodobowego dostępu do Interne
tu TDI - „Twój Dostęp do Internetu”.
Telekomunikacja Kolejowa posiada 150 - letnią tradycję w działalności telekomunikacyjnej. Tvorzona przez ten
okres struktura sieci szkieletowej i zaplecza technicznego jest sukcesywnie uzupełniana i modernizowana stosow
nie do rosnącego zapotrzebowania i wymagań klientów korzystających z naszych usług.
Do chwili obecnej wybudowaliśmy ok. 28.000 km kabli miedzianych i światłowodowych, przekształconych
w jedną z najnowocześniejszych sieci, opartą na systemach teletransmisyjnych SDHIDWDM. Na bazie li
nii światlotvodowych zbudowaliśmy węzły ATM i IP, co pozwoliło na realizację oczekiwanych przez rynek
usług o wysokiej jakości i niezawodności oraz podniosło bezpieczeństwo w sieci.
Telekomunikacja Kolejowa jest pionierem w budowie sieci optycznych - jako pienvsi w Polsce uruchomili
śm y do celów komercyjnych międzynarodowy kanał transportowy o przepływności 10 Gbit/s.
Dzięki liberalizacji rynku telekomunikacyjnego pakiet usług świadczonych obecnie przez Spółkę będzie
sukcesywnie rozszerzany o usługi głosowe w międzynarodowych i międzystrefowych połączeniach telefo
nicznych poprzez własny prefix 1022.
jesteśm y przekonani, że nasza firma jako noivoczesny operator telekomunikacyjny, który dysponuje od
powiednimi zasobami, technologiami i doświadczoną kadrą będzie solidną podstawą udanej współpracy
w zakresie oferowanych usług.
Założeniem firm y jest, aby poprzez swoją działalność była dewizą fachowości, nienaganności i rzetelno
ści. W celu podniesienia naszej wiarygodności wdrażamy system jakości ISO 9001. Pragniemy zapewnić
wszystkim klientom pełną satysfakcję poprzez dostarczanie produktów i usług na najwyższym pozio
mie.
Mam nadzieję, że niniejsza publikacja będzie dla Państwa interesującym źródłem informacji.
Zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą na stronie internetowej www.tktelekom.pl, n a której
prezentujemy szeroką gamę informacji o działalności Spółki - w tym cenniki i bieżące wydarzenia z życia
firmy. Corocznie jesteśmy obecni na Międzynarodowych Targach Łączności INTERTELECOM w Łodzi, Krajowym Sympozjum Telekomunikacji KST w Bydgoszczy oraz uczestniczymy w obchodach Światowego Dnia
Telekomunikacji. Serdecznie zapraszamy.

Z wirażami szacunku

Andrzej Mrówczyński
Prezes Zarządu
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Informacje ogólne

Telekom
H istoria kolejowej telekom unikacji sięga sw oim i korzenia
m i końca XIX wieku, czyli do początków telefonii przew o
dowej na Polskich Kolejach Państwow ych.
S łużby

telekom unikacyjne

były

integ raln ą

częścią

p rzedsiębiorstw a PKP przez cale dziesięciolecia, aż do
1 października 2001r. kiedy decyzją Z arządu PKP S.A.
na bazie PKP S.A. Dyrekcji Teleinform atyki Kolejowej
utw orzono spółkę praw a handlow ego - „Telekom uni
kację Kolejową" spółkę z o.o., która posiada stru k tu rę
w ielooddziałow ą z C entralą w W arszawie i ośm iom a
Z akładam i Telekom unikacji w: S zczecinie, L ublinie,
Poznaniu, Krakowie, G dańsku, W rocławiu, K atow icach
i W arszawie.
Spółka „Telekomunikacja Kolejowa” spółka z o.o. z siedzi
bą w W arszawie (02-305 Warszawa, Aleje Jerozolim skie
140, NIP 526-25-48-753, REGON 017322058) została
w pisana do Rejestru Przedsiębiorców prow adzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX W ydział Go
spodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w d n iu 02 lipca
2001r. pod n r KRS: 00000 24788.
U działow cam i spółki są: Skarb Państw a i PKP.
„Telekomunikacja Kolejowa” spółka z o.o. jest operatorem
telekom unikacyjnym prow adzącym działalność na po d 
staw ie Decyzji Prezesa URTiP N r lll-213/97(2)/03/Z , z dnia 25 lutego 2003 roku stanow iącą Z ezw olenie
n a eksploatacje stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz na podstaw ie przekazanych do URT zgło
szeń na w ykonyw anie działalności, polegającej na:
- eksploatacji i św iadczeniu usług na ogólnopolskiej sieci telegraficznej,
- eksploatacji publicznej sieci transm isji danych,
- św iadczeniu usług telekom unikacyjnych, w tym m iędzynarodow ych:
- transm isji danych,
- dzierżaw y łączy telekom unikacyjnych,
- d ostępu do sieci Internet,
przy w ykorzystaniu sieci transm isji danych oraz łączy dzierżaw ionych od innych upraw nionych opera
torów.
Spółka zarządza bezpieczną siecią telekom unikacyjną i z tego w zględu została zakw alifikow ana i w pisana
przez Radę M inistrów RP do rejestru przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo - obronnym .
(Dz. U. N r 13 z 2002r. poz.122)
Celem strategicznym jest św iadczenie n a najw yższym poziom ie technologicznym usług telekom unika
cyjnych dla spółek kolejowych, utrzym anie kolejowej infrastruktury telekom unikacyjnej w pełnej spraw 
ności, jak rów nież oferow anie szerokiej gamy usług klientom instytucjonalnym i indyw idualnym , także
spoza G rupy PKP.
Telekom unikacja Kolejowa zm ierza do utrzym ania pozycji znanego i solidnego operatora na polskim
rynku telekom unikacyjnym , a jej potencjał to kadra dośw iadczonych specjalistów oraz ogólnopolska
now oczesna infrastruktura telekom unikacyjna. W ielkim atutem Spółki jest też duże dośw iadczenie w ob
słudze system ów telekom unikacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym oraz rozległość geograficzna jednostek
terenow ych.
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Teresa KALISZ - PRZEWODNICZĄCY RADY
Beata BRODACKA - CZŁONEK RADY
Joanna SIKORSKA - CZŁONEK RADY
Marek OCHMAN - CZŁONEK RADY
Mirosław SOŁTYS - CZŁONEK RADY
Wojciech Marek STACHURA - CZŁONEK RADY

Z arząd

A ndrzej MRÓWCZYŃSKI - PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

W łodzim ierz RADZISZEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR DS. TECHNIKI I ROZWOJU

M arcin TRZASKA - CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR DS. EKONOMICZNO-HANDLOWYCH

Władze spółki

Rada Nadzorcza

Telekom

Siedziby i obszar działania
Zakładów Telekomunikacji

„Telekom unikacja K olejowa” S półka z o.o. - O b szar d ziałan ia Z akładów Telekom unikacji

Struktura organizacyjna spółki
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
▼
RADA NADZORCZA SPÓŁKI
„Telekomunikacja Kolejowa" Sp. z o.o.

CENTRALA
Spółki

ł
Zakład
Telekom unikacji
WARSZAWA

i
Zakład
T elekom unikacji
ŁUBUN

ZARZĄD SPÓŁKI
„Telekomunikacja Kolejowa" Sp. z o.o.

i
Zakład
Telekom unikacji
KRAKÓW

i
Zakład
Telekom unikacji
KATOWICE

i

i

Zakład
T elekom unikacji
GDAŃSK

Zakład
Telekom unikacji
WROCŁAW

i
Zakład
T eiekom unikaqi
POZKAŃ

i
Zakład
Telekom unikacji
SZCZECIN

■ Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o.

- Siecią k ab lo w ą, w skiad której w chodzą kable św iatłow odow e o łącznej długości okoio 6000 km (w tym
w ringach m iejskich około 400 km) oraz sieć kabli m iedzianych dalekosiężnych i m iejscow ych o łącznej
długości około 22 150 km.

Oznaczania:

O

L okalizacja g łó w n y c h w ąztó w
a le ci teleko m u n ik ac y jn a ]
U n ie św ia tło w o d o w a • a ta n la t r ła jąc y

■ ......... U n ia św ia tło w o d o w a w bo d o w ia

„Telekom unikacja K olejowa’’ spółka z o.o. - S ieć k a b li św iatło w o d o w y ch .

- S iecią teletran sm isy jn ą, zb udow aną z w ykorzystaniem system ów: DWDM, SDH, PDH/140 M bit/s oraz
krotnic PCM.

Oznaczenia:
S ystem SDH STM 1
Syatem POH 140 Mbłtte
Syatem POH 34 Mbtt/s

S y s t e m SD H

Sfi

S ystem nadzoru

®

A IH IIZ J

A

ADM155

A

TM 155

lic

sn u

S y s te m PD H
g

Mułtlpłakaar

fl

M ultiplekser
'

W ęzeł lokalny z urządz.
telatran. SOH I POH

„Telekom unikacja Kolejowa" spółka z o.o. - S ieć te le tra n sm is y jn a , S T M -1 , STM - 4.

Struktura sieci

Telekomunikacja Kolejowa zarządza następującymi ogólnopolskimi
sieciami telekomunikacyjnymi:

■ K

Telekom

'u

.2
*55
te

x Syetem zarządzania
eloclą tranem!» yjną

g
□

Terminal DWOM
A Punkty doatąpu STM-16
— — — . DWOM (Lambda 2,5 Gbłt/a)
DWOM (Lambda 10 Gbtt/a)
i

'

—

—

■■

STM -16 -wrealizacji
STM -16

„T elekom unikacja Kolejowa" spółka z o.o. - S ieć DWDM i STM - 1 6 .

- S iecią tran sm isji danych, pracującą z w ykorzystaniem protokołów: MPLS, IP, ATM, FR oraz X.25.

O znaczenia:

ES

W«rfy ATM
Routery

„T elekom unikacja Kolejowa" sp ó łk a z o.o. - S ieć ATM, FR i IP.

B Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o.

Struktura sieci

Oznaczania:
o
□
Q

Węzet TP *000
Węzeł TP4944
Węzeł TP 4954
29.9 kb/e SOC I 29,Skb/e (X25)
M ktWi (X_25)
2 MW» (X25)

„Telekom unikacja Kolejowa" spółka z o.o. - S ieć X.25.

- S iecią telefoniczną, o pojem ności 120 tys. num erów z 50 tys. abonentów, (w tym większość podłączonych
do central cyfrowych), która zbudow ana jest w oparciu o centrale:
• tranzytow e EWSD i 1000 E10 MM;
• M eridian 1;
• DGT 3450;
• MECT 800E
• oraz analogowe.

O znaczenia
Centrale tranzytowe

o
U

Węzły »leci telefonicznej
Platforma Inteligentna

„Telekom unikacja Kolejowa" spółka z o.o. - W ęzły cy fro w e s z k ie le tu siec i telefo n iczn ej.

7

kK
Usługi świadczone przez Telekomunikację Kolejową

Telekom

1. Usługi operatorskie łączności technologicznej spółek z Grupy PKP
• inform acyjno - rozgłoszeniowe; selektorowe; stacyjno-ruchow e; strażnicow e; w ypadkow e; radiow e;
zapow iadaw cze; podsieci ogólnoeksploatacyjnej i inne zapew niające bezpieczny ru ch kolejowy.
• T eleslrada SLK - usługa cyfryzacji łączności technologicznej dla m odernizow anych lin ii kolejowych.
System SLK tw orzy sieć łączności zapew niającą kom unikację pom iędzy upraw nionym i osobam i
nadzorującym i ruch kolejowy, a w szystkim i posterunkam i z obrębu danej stacji kolejowej, sąsiednim i
i oddalonym i stacjam i, dyspozytorem odcinkow ym oraz posterunkam i rozm ieszczonym i w zdłuż szlaku
kolejowego. SLK um ożliw ia transm isję danych niezbędnych dla sterow ania, utrzym ania, eksploatacji,
zapew nienia bezpieczeństw a oraz adm inistrow ania ruchem kolejowym.
Centrala SLK obsługuje w szystkie system y łącznościow e dotychczas używ ane przez PKP.

2. Zestawianie i udostępnianie łączy analogowych i cyfrowych
• D zierżaw a łączy analogow ych o standardow ych param etrach technicznych oferow ana n a bazie
ogólnopolskiej sieci kabli m iedzianych i analogow ych kanałów transm isyjnych na terenie całego
kraju.
• D zierżaw a k an ałó w cyfrow ych, czyli udostępnienie przezroczystego bitow o łącza pom iędzy dw om a
pu n k tam i w relacjach krajow ych i m iędzynarodow ych i zapew nienie na nim transm isji o stałej
szybkości w zakresie od E l(2 Mbit/s), przez E3(34 Mbit/s), STM-1 (155 Mbit/s), STM -4(622 Mbit/s),
STM-16(2,5 Gbit/s).
Spółka zapew nia kom pletną realizację usługi (od zestaw ienia i uruchom ienie kanału cyfrowego do
zainstalow ania u rządzeń zakończenia tęcza), a naw et na życzenie klienta zestaw ia łącza dostępow e.
Dla tej usługi istnieje także m ożliw ość uzgodnienia indyw idualnej um ow y dotyczącej gw arancji jakości
św iadczonych u sług tzw. SLA (Service Level Agreement).
• D zierżaw a k anałów optycznych, czyli udostępnienie pojedynczego przezroczystego kanału optycznego
(tzw. Lambdy) w system ie DWDM (Dense W avelength D ivision M ultiplexing), um ożliw iające
u ruchom ienie system u teletransm isyjnego o przepływ ności m aksymalnej STM - 16 (np. ATM, Gigabit
Ethernet).
Istnieje m ożliw ość uruchom ienia do 32 kanałów o przepływ ności 2,5 Gbit/s każdy, z m ożliw ością
upgrade’u do przepływ ności 10 Gbit/s.

3. Transmisja danych
• Usługi sieci IP VPN, to w ydzielone zasoby z publicznej sieci operatora dla zrealizow ania dedykow anej
sieci WAN, funkcjonalnie VPN m oże tw orzyć sieć rozległą (WAN) dla korporacyjnej sieci transm isji
danych i łączyć sieć lokalną (LAN) centrali firm y z sieciam i lokalnym i oddziałów,
- K orzyści i użyteczności ze stosow ania usługi o p eratorskiej VPN:
- budow anie korporacyjnej sieci transm isji danych bez rozbudowy w łasnych służb inform atycznych;
- utrzym anie i zarządzanie siecią przez wysokiej klasy specjalistów;
- uniknięcie w ydatkow ania środków na szybko „starzejący” się sprzęt sieciow y i teletransm isyjny;
- zw iększenie przepustow ości w sieci, które nie w iąże się z w ym ianą czy dokupieniem nowego
sprzętu;
- uzyskanie m ożliw ości łatwej zm iany operatora lub dokupienia usług u innego operatora;
- uzyskanie gw arancji jakości usług i poziom u bezpieczeństw a ustalone w um ow ie z operatorem
(SLA);
- uzyskanie m ożliw ości łatwego dołączenia do VPN dodatkow ych usług oferow anych przez
operatora (poczta elektroniczna, FireWall, serw ery WWW FTP)
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Sieć ATM
Telekomunikacji Kolejowej

VPN

Telekom unikacja Kolejowa m oże podłączyć do sieci VPN każdą Firmę - po łączach w łasnych lub łączach
innego operatora.

I Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o.

Usługi sieci KOŁPAK FR & ATM - podłączenie do sieci transm isji danych przy użyciu protokołu Frame
Relay i / lub ATM, które pozw ala łączyć lokalizacje klienta niem al na całym św iecie. D ostępna prędkość
transm isji danych to dla FR - od n x 64kb/s do 2 Mb/s, a dla ATM - od 1 Mb/s do 155 Mb/s.

KANAŁ WIRTUALNY
Sieć ATM
Telekomunikacji Kolejowej

Sieć KOŁPAK FR & ATM charakteryzuje się: elastycznym sterow aniem przepływ nością w sieci,
(pojem ność sieci nie w ykorzystana w danej chw ili przez dane połączenie w irtualne m oże zostać
w ykorzystana przez inne), bezpieczeństw em przesyłanych danych, a także niezaw odnością
(redundancja drogi).
• U sługi sieci KOŁPAK X.25 - podłączenie do sieci transm isji danych przy użyciu protokołu X.25,
pozwalającego na transm isję danych z prędkością od 9600 bit/s do 128 kbit/s, a w ew nątrz sieci do
2 Mb/s.
Sieć Kołpak X.25 jest kom patybilna z m iędzynarodow ym i standardam i CCITT/ITU: X.25, X.28, X.29,
X.3, X.75, X.32, a dostęp do niej może być zrealizow any przez: łącze kom utow ane, łącze stale albo sieć
LAN.
W ram ach sieci KOŁPAK X.25 istnieje m ożliw ość definiow ania zam kniętych grup użytkowników
korzystających z usługi transm isji danych w tej sieci.
C entrum Z arządzania Sieciam i KOŁPAK X.25 i KOŁPAK FR & ATM, znajduje się w W arszawie i służy
m iędzy innym i do:
•
•
•
•

diagnostyki w ęzłów oraz łączy abonenckich i m iędzywęzłowych;
stałego nad zo ru i kontroli popraw ności pracy sieci;
interw encji na rzecz popraw y działania sieci w sytuacji wykrycia usterek;
zbierania inform acji statystycznych.

• Poczta elek tro n iczn a S prinlM ail, działajaca w system ie pracy non-stop i pracująca w sieci kolejowej
KOŁPAK X.25.
A bonenci m ają do niej dostęp przez łącza stałe (prędkość do 19 200 bps) lub łącza kom utow ane
(z prędkością do 14 400 bps).
System poczty elektronicznej SprinlM ail um ożliw ia m. in.:
• autom atyczne potw ierdzenie odbioru poczty;
• tw orzenie list adresowych;
• sam odzielną zm ianę hasła dostępowego do konta pocztowego;
• odbiór i kasow anie w ybranych wiadom ości;
• w ym ianę w iadom ości z pocztą internetow ą e-mail.
• w ysyłanie w iadom ości na faks;
• w ysyłanie w iadom ości bezpośrednio na po rt X.25.

4.

Telefonia

Telekom unikacja Kolejowa jest p ublicznym operatorem telekom unikacyjnym działającym na podstaw ie
stosow nych upraw n ień przyznanych przez U rząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty.
Dostęp do kolejowej sieci telefonicznej jest możliwy przez zwykłe stacje telefoniczne oraz przez stacje ISDN.
Poza standardow ym i usługam i telefonicznym i Spółka św iadczy rów nież:
• WGA (Wydzielona G rupa A bonentów - m in. 10);
• przenoszenie wyw ołań;
• transferow anie połączeń;
• autom atyczne oddzw anianie w obrębie jednego w ęzła cyfrowego;
• gorącą linię;
• zestaw ienie połączeń konferencyjnych;
• połączenia oczekujące;
• prezentacja num eru w yw ołującego itp.

kK
Usługi świadczone przez Telekomunikację Kolejową

Telekom

5 . Internet
Dostęp do sieci In tern et oferow any jest za pom ocą:
• Łączy kom utow anych • abonent łączy się z Siecią przez łącze telefoniczne (zwykle lub ISDN)
i m odem .
• Łączy stałych - do połączenia z Siecią abonent w ykorzystuje technologie: xDSL; FR; ATM lub łącza
radiow e.
Klienci

TK CARRIER

Dostawcy

ASP Operatorzy
telekomunikacyjni
IC D

r/m i

In te rn e t

zagraniczny

AS 20960
Telekomunikacja
Kolejowa

PEERING

INTERNET

W ymiana ruchu
2 operatoram i
telekomunikacyjnymi

KOMUTOWANY

S zerokopasm ow y dostęp do In tern etu - TDI „T\vój D ostęp do Internetu",
to stały, nielim itow any dostęp do Internetu w ofercie Telekom unikacji Kolejowej, ze stałym adresem IP,
realizow any w technologii xDSL, pozw alający użytkow nikom na jednoczesne korzystanie z Internetu
i prow adzenie rozm ow y telefonicznej lub w ysyłanie faksów, bez utraty jakości i obniżenia param etrów
transm isji.
TK EX PRESS,

to sym etryczny dostęp do Internetu z gw arancją przepływ ności m inim alnej, nie niższej niż wysokość
w ykupionej Gwarancji Pasma (GP). W ram ach usługi przydziela się potrzebną liczbę adresów IP i pozwala
ona n a dostęp do Internetu o przepływ ności od 64 kbit/s do 34 Mbit/s.
TK CARR1ER,

to usłu g a IP z gw arantow anym pasm em do p u n k tu styku sieci T elekom unikacji Kolejowej z zasobam i
globalnej sieci Internet, w której pasm o d la abonenta nie jest w spółdzielone (overbookow ane) z innym i
abonentam i. S kierow ana do klientów o bardzo dużych w ym aganiach, oczekujących szybkiego
i niezaw odnego d o stęp u do sieci Internet, niezależn ie od pory dnia, przede w szystkim do operatorów

■ Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o.

telekom unikacyjnych, telew izji kablow ych, ISP i ASP.
D ostępna w y łącznie dla klien ta posiadającego w łasny
AS (System A utonom iczny) - rozkład ru ch u w ynikający
z protokołu BGP4.
TK CARRIER
pozw ala
na
dostęp
do
Intern etu
o przep ły w n o ści od 2 M bit/s do 155 M bit/s.
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Rodzaj d o stępu jest uzależniony od aktualnych m ożliwości
technicznych w określonych rejonach kraju oraz m ożliwości
zestaw ienia połączenia do abonenta.
Poza dostępem do sieci oferow ane są także:
• e-inail - u d ostępnienie abonentow i kont e-m ail o ustalonej
pojem ności na dysku serw era pocztowego w raz z dwom a
aliasam i podstaw ow ym i w dom enie „ec.pl”, „pkp.com .pl”
lub innej w ybranej przez abonenta.
• w w w - udostępnienie abonentow i serw erów w irtualnych
lub stron „www” o ustalonej pojem ności na dysku serw era
w dom enie „ec.pl”, „pkp.com .pl” lub innej wybranej
przez abonenta.
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O raz usługi w sieci Intranet:
• uw ierzytelnienie i autoryzacja - oparta na system ie AAA;
• skanow anie
e-m ail spraw dzanie poczty
pod
względem zaw artości program ów złośliw ych w ru ch u
przychodzącym i wychodzącym ,
• proxy - łączenie się abonentów z serw erem proxy, na
którym są autoryzow ani,
• dane teleadresow e - (dla abonentów usług Internetow ych) wykorzystuje system BBOA, baza abonentów
i usług;
• tro u b le tic k e t - ew id en cja, śle d z e n ie i ro zw iązy w an ie p ro b lem ó w z zak resu u słu g in tern eto w y ch ,
tran sm isji d a n y c h i p o czty S p rin t M ail oraz k o resp o n d en c ji - o p arte o sy stem M odliszka
O penTK ;
• nadzór i zarządzanie elem entam i sieci teleinform atycznych - z w ykorzystaniem system u JFFNMS
do m onitorow ania on-line stanu urządzeń (routerów, switchy, hubów, modemów, NAS-ów itp.) oraz
przepustow ości elem entów sieci teleinform atycznych.
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6. Cali Center

7Z

Interaktyw ne centrum , wykorzystujące różne kanały kom unikacji, (np. telefon i Internet - www, e-mail,
chat, web collaboration), które zajm uje się obsługą obecnych i przyszłych kontrahentów w im ieniu
klienta, m .in. przez.:
• prow adzenie serw isów konsum enckich i program ów lojalnościowych;
• udzielanie inform acji o usługach i produktach;
• szybką reakcję na potrzeby i pom oc w rozw iązaniu problem ów klienta;
• aktyw ne pozyskiw anie i utrzym anie klientów;
• bad an ia i analizy rynku;
• realizację kam panii telem arketingowych.
Cali C enter m a do dyspozycji now oczesny system teleinform atyczny, ogólnopolską sieć transm isji danych
oraz dośw iadczony personel.
Prow adzi całodobow ą inform ację o rozkładzie jazdy pociągów w ruchu krajowym i m iędzynarodow ym ,
obow iązujących taryfach, okresowych zm ianach w kursow aniu pociągów, stanie zajętości m iejsc
w poszczególnych pociągach oraz daje m ożliw ość rezerw ow ania biletów przez telefon i e-mail.
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7. Utrzymanie, konserwacja, naprawy i pom iary linii i urządzeń telekomunikacyjnych
Św iadczone 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i dostępne na w ielu płaszczyznach, na terenie całego
kraju.
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Struktura odbiorców usług Spółki „Telekomunikacja Kolejow a" spółka z o.o.
wg. podstaw ow ych grup klientów:

OJ
Przychody ze sprzedaży usług w 2003 r.
Grupa PKP-6 1 %
Pozostali klienci - 39%

100%

--- ►

2
Najwięksi odbiorcy usług w Grupie PKP:

Kluczowi klienci usług spoza Grupy PKP:

• PKP CARGO S.A.

• Telia Sonera International Carrier

• PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

• U czelnie wyższe i instytucje z nim i zw iązane

• PKP Przew ozy Regionalne Sp. z o.o.

• E ąuant Inc.

• PKP Energetyka Sp. z o.o.

• G rupa GTS

• Polskie Koleje Państw ow e S.A.

• Telekomunikacja Polska S.A.

• PKP Inform atyka Sp. z o.o.

• Energis Polska Sp. z o.o.

• PKP Intercity Sp. z o.o.

• NASK
• G rupa Netii

• Posiadana struktura sieci optycznej, potencja! techniczny oraz dośw iadczenie um ożliw iły Spółce b u 
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dow ę pierw szej w Polsce instalacji DWDM dla Polskiego Internetu O ptycznego, za którą M inister Nauki

.S T

czył podczas M iędzynarodow ych Targów Poznańskich w 2000 roku.

i P rzew odniczący Kom itetu Badań N aukow ych przyznał Telekom unikacji Kolejowej I Nagrodę, którą w rę
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• W sierp n iu 2001 roku „Telekomunikacja Kolejowa” spółka z o.o. uruchom iła pierw szy w Polsce system
transm isji św iatłow odow ej DWDM o przepustow ości rzędu n x 2,5 Gbit/s oraz system SDH STM - 16,
w zam kniętym ringu: W arszawa - Berlin - Praga - W arszawa.
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O znaczania:
DWDM
Punkty doatępu DWOM

smu
P u n k ty d o s tę p u STM 18

Łącze to zostało w ykorzystane przez operatorów telekom unikacyjnych i in tern eto w y ch do transm isji
krajow ej i m iędzynarodow ej w sieci św iatłow odow ej, zarządzanej przez T elekom unikację Kolejo
w ą, która w yposażona w now oczesne urządzenia optyczne DWDM, iączy Polskę ze św iatow ą siecią
św iatłow odow ą i była pierw szą tego typu siecią opty czn ą w Polsce zapew niającą transm isję danych
o m aksym alnej przepustow ości 32 x 2,5 Gbit/s, w ru c h u m iędzynarodow ym , m iędzym iastow ym i lo
kalnym .
• Od w rześnia 2003 r. Spółka, jako pierw sza w Polsce i jedna z pierw szych w E uropie dysponuje m iędzy
narodow ym przezroczystym kanałem optycznym o przepływ ności 10 Gbit/s.

B Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o.

Plany rozwojowe
Celem Telekom unikacji Kolejowej jest uzyskanie i utrzym anie statusu:
• Głównego dostaw cy innow acyjnych rozw iązań w zakresie telekom unikacji i telem atyki oraz usług tele
kom unikacyjnych, i utrzym ania urządzeń dla całej G rupy PKP.
• O peratora operatorów.
• Jednego z liderów u sług transm isji danych na polskim rynku telekom unikacyjnym .
• Dostawcy now oczesnych u sług z w artością dodaną.
Spółka jest w stanie św iadczyć praktycznie każdy rodzaj usług telekom unikacyjnych, gw arantując nieza
w odność, elastyczność działania oraz m ożliw ość kreow ania now ych udogodnień zgodnie z w ym aganiam i
użytkow nika.
Pragnąc zaspokajać rosnące potrzeby klientów rozbudow uje i unow ocześnia infrastrukturę sieciową,
zwiększa przepustow ość oraz dostępność łączy.
W trakcie budow y są linie św iatłow odow e (z większą liczbą św iatłow odów niż dotychczas stosowane)
o długości ok. 800 km.
W latach 2005-2007 p lanuje się realizację licznych projektów badaw czo-rozw ojow ych i w drożeniow ych,
zw iązanych głów nie z m odernizacją św iadczonych obecnie usług, i w drażaniem now ych. Planow ane są
liczne projekty zw iązane z w prow adzeniem now ych technologii telekom unikacji, inform atyki i sterow a
nia ruchem (tzw. telem atyki) w transporcie kolejowym.
Telekom unikacja Kolejowa dąży do: utrzym ania usług św iadczonych na rzecz jednostek w chodzących
w skład G rupy PKP na w arunkach rynkow ych; zw iększenia liczby klientów ; ciągłego obniżania kosztów;
w prow adzenia now ych produktów i usług telekom unikacyjnych na rynek.
W najbliższym czasie planow ane jest uruchom ienie usług łączności m iędzym iastow ej i m iędzynarodow ej
(prefix 1022) oraz u ruchom ienie zintegrow anych system ów łączności i transm isji danych.

Niektóre dane ekonomiczno - finansowe

Telekom

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w 2Q03r.
Przychody Spółki ze sprzedaży i zrów nanych z nim i w yniosły w 2003 roku 265,5 m in. zł.
Wynik finansow y (EBIDTA) w yniósł 24,7 m in. zł, a m arża EBIDTA (stosunek zysku Ebidta do przychodów
ze sprzedaży) 9,4 %.
Na wielkość przychodów miały wpływ: ograniczenie kosztów w spółkach Grupy PKP i «’zrost konkurencyjności
na rynku usług telekomunikacyjnych (w efekcie globalnego wzrostu potencjału produkcyjnego, aktywności na
rynku podm iotów międzynarodowych) oraz gwałtowny spadek cen większości usług telekomunikacyjnych.
Od początku działalności Spółki następuje system atyczny w zrost u działu przychodów od podm iotów
spoza Grupy PKP, co w yraźnie pokazuje m ożliwości konkurencyjne oraz zdolności adaptacyjne firmy.
W zrost ten osiągnięto dzięki św iadczeniu usług telekom unikacyjnych o wysokim sto p n iu jakości i now o
czesności. Procentow y udział przychodów z usług zw iązanych z udostępnieniem przepływ ności, tran s
misji danych oraz usług internetow ych w całkow itych przychodach osiąganych od tej grupy klientów
kształtow ał się w poszczególnych latach powyżej 80%.

Przychody w okresach kwartalnych roku 2003 od podstawowych grup klientów
min zł

O

1 kw a rta ł

II kw artał

Grupa PKP

III kw artał

1_i

Pozostali Idiend

IV kw artał

S tru k tu ra sprzedaży usług d la podm iotów kolejowych opiera się na dw óch głów nych obszarach: dostar
czaniu kolei specyficznych i niezbędnych dla jej funkcjonow ania usług (tj. sieci radiotelefonicznych,
selektorow ych , rozgłoszeniow ych i usług telegraficznych) oraz na św iadczeniu usług telefonicznych.
N atom iast dla klientów zew nętrznych dom inują usługi zw iązane z przepływ nością.
Struktura rodzajowa sprzedaży usług w poszczególnych półroczach 2003 r.
min zł

60
55

Usługi

Usługi

Usługi

Usł. zw iąz.

Transmisja

Pozostałe

telefoniczne

telegraficzne

specyficzne

z udostępnieniem

danych i usługi

usługi

na rzecz kolei

przeptywnośd

internetow e

B 1półrocze

34,2

74

24,2

46,9

12,7

3,0

□ II półrocze

34,9

6,3

27,2

48,6

13,9

4,4

■ Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o.

Wybrane dane o zakresie rzeczowym sprzedaży w 2003 roku
1. W 2003 ro ku T elekom unikacja Kolejowa obsługiw ała m .in.:
• 6 tysięcy klientów (indyw idualnych i biznesowych);
• 50 tysięcy telefonicznych użytkow ników końcowych;
• 1,8 tysiąca użytkow ników kont e-mail.
2. W 2003 ro k u w zro sła sp rzed a ż m .in.:
• dostępów do sieci telefonicznej;
• kanałów cyfrow ych i optycznych;
• dostępów do Internetu łączam i stałym i i kom utow anym i;
• kont e-m ail.
3. W 2003 ro ku sp a d ła sp rzed a ż m .in.:
• telegramów;
• u sług telekonferencyjnych i sygnalizacji czasu;
• konserw acji urządzeń telekom unikacyjnych.
4. W 2003 roku rozpoczęto sp rzed a ż m .in.:
• u sług IP VPN;
• dostępów stałych do Internetu z gw arancją większych przepływ ności.

Dane finansowe za rok 2003
::
1.

:

Wyszczególnienie
Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów

263,7
24,7

2.

EBITDA

3.

Marża EBITDA w %

4.

Aktywa razem

354,9

w tym: aktywa trwałe

245,2

Kapitał zakładowy

193,0

5.

9.4

Niektóre dane ekonomiczno - finansowe

W 2003 roku zwiększyły się głów nie przychody z usług now oczesnych, opartych na now ych zasobach
spółki (m.in. usługi internetow e, kanały optyczne) przy jednoczesnym spadku przychodów z usług opar
tych na starych technologiach (m.in. usługi telegraficzne, usługi sieci RASZ).
W roku 2003 nastąpił w zrost w olum enu sprzedaży usług internetow ych, (świadczy o tym kilkusetprocentow y wzrost sprzedaw anego pasm a z 23 Mb w 2002r do 420 Mb w 2003) oraz usług zw iązanych z u d o 
stępnieniem przepływ ności.

Z arządzane przez Telekom unikację Kolejową sieci telekom unikacyjne

u

cechuje wysoka jakość (QoS) i bezpieczeństw o.
Kable św iatłow odow e w 98% układane są w ziem i, co pow oduje m ałą
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w rażliw ość na uszkodzenia m echaniczne spow odow ane np. nieko

o

rzystnym i i zm iennym i w arunkam i atm osferycznym i.

<
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m ożliw ości szybkiej, zdalnej rekonfiguracji sieci oraz w ykryw ania

Sieć teletransm isyjna zarządzana jest za pom ocą dedykow anego sys
tem u z poziom u C entrum zarządzania Siecią (NMC), które posiada
wszelkiego rodzaju niepraw idłow ości w jej pracy. Z budow ana jest
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w topologii pierścieni (w szkielecie oraz pierścienie m iejskie), dzięki
czem u zaw sze jest zapasow a droga przesyłania danych.
W celu zw iększenia bezpieczeństw a sieci teletransm isyjnej stw orzono sieć routerow ą DCN, gw arantującą
ciągłość kom unikacji system u zarządzania z elem entam i sieci w terenie oraz zapew niającą nadzór nad
całą siecią w sytuacjach aw aryjnych.
Czas dostępności dla kanałów cyfrow ych w zależności od klasy usług do AT> 99,98%.
M aksym alna stopa błędów (BER) dla łączy cyfrowych - (BER) < 10 12.
Synchronizacja sieci zgodna jest z ITU-T G.811, a zegary PRC zbudow ane są na SSU synchronizow anych
z odbiorników GPS.
Kanały cyfrowo spełniają zalecenia ITU -TG.821/826 i ITU-T M.2100.
Interfejsy dostępow e dla kanałów E l, E3, STM-1, STM-4 i STM-16 są zgodne z zaleceniam i ITU - T G.703
oraz ITU - T G.957.

(O (O O
e ¿c a )
io- .52
T e<u
J Z g JE
U o 2
O
3

. 2 ,tn 2
cn
=

o
o
«ai

LU

W d obie aktyw nej p o lity k i na rzecz ekologii i p o p raw y czystości
środow iska n atu raln eg o T elekom unikacja Kolejowa k ład zie coraz
w iększy n acisk na o g raniczenie i elim in o w an ie zanieczyszczeń
em ito w an y ch do atm osfery oraz n a p o p raw ę gospodarki w odnościekow ej

i gospodarki

o dpadam i.

W

ram ach

tego

program u

m .in.: w y m ienia się koksow e system y grzew cze na olejow e lub
elek try czn e, rem o n tu je się

kom iny, piece

i w ęzły sa n ita rn o 

h ig ien iczn e w b u d y n k a c h n ależący ch do S półki, p o n ad to przekazuje
się do u ty lizacji o d p ad y n ieb ezp iecz n e np.: ak um ulatory czy lam py
fluorescencyjne.
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Nasze adresy:
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„TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA” sp ó łk a z o.o.
A l. Jerozolim skie 140, 02-305 WARSZAWA
w w w .tktelekom .pl
INFOTEKA (Łódź) tel.: 0-42 66 44 555, fax: 0-22 524 33 10
e-m ail: tktelekom @ tktelekom .pl
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INFORMATYKA

Z a m a w ia m z a z a lic z e n ie m p o c z to w y m n a s tę p u ją c e k s ią ż k i:
• Arabas J W ykłady z algorytm ów ewolucyjnych
Banachowski L., Diks K., Rytter W:. Algorytm y 1struktury danych
Barker R.: CASE* M ethod . M odelow anie zw iązków encji
Barker R., Longman C.: CASE* M ethodSM. M odelowanie funkcji i procesów
Beynon-Davies P.: Inżynieria system ów inform acyjnych
Beynon-Davies P.: System y baz danych (nowe wyd. zmień, i rozsz.)
Bowman J.S., Emerson S.L., Darnovsky M.: Podręcznik języka SQL
B ro o k s h e a rJ .G Inform atyka w ogólnym zarysie
Comer D.E.: Sieci kom puterowe i intersieci (nowe wyd. popr. i uzup.)
Date C.J., Darwen H.: SQL. O m ów ienie standardu języka
Goodheart B., Cox J.: Sekrety m agicznego ogrodu. UNIXR System V W ersja 4

45,00
40,00
30,00
58,00
52,00
76,00
84,00
94,00
90,00
78,00

od środka. Podręcznik
• Goodheart B., Cox J.: Sekrety m agicznego ogrodu. UNIXR System V W ersja 4
od środka. Klucz do zadań
• Johnson M.K., Troan E.W.: O program ow anie użytkowe w system ie Linux
• Lamport L.: LATeX. System opracow yw ania dokum entów. Podręcznik
i przewodnik użytkownika
• Lippman S.B.: Istota języka C++. Zwięzły opis
• Lippman S.B., Lajoie J.: Podstawy języka C++
• Michatewicz Z.: Algorytm y genetyczne + struktury danych = program y
ewolucyjne
• Meyers S.: Język C++ bardziej efektywny
• Petzold Ch.: KOD. Ukryty język sprzętu kom puterow ego i oprogram owania
• Stailings W.: Organizacja i architektura system u kom puterowego
• Stevens W.R.: UNIX. Program ow anie usług sieciowych.
T. 1 - API: Gniazda i XTI
T. 2 - Kom unikacja m iędzyprocesow a
• Stroustrup B.: Projektow anie i rozwój języka C++
• Sutter H.: W yjątkow y język C++ 47 łam igłów ek, zadań program istycznych
i rozwiązań
• Todman Ch.: Projektow anie hurtowni danych. Zarządzanie kontaktami
z klientami (CRM)
• Tondo C.L., Leung B.P.: Podstawy języka C++. Ćwiczenia i rozwiązania
• Vahalia U.: Jądro system u UNIX. Nowe horyzonty

75,00 zł . . egz.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S e ria : IN Ż Y N IE R IA O P R O G R A M O W A N IA
• Bays M.E.: Metodyka w prow adzania oprogram ow ania na rynek
• Binder R.V.: Testow anie system ów obiektowych
• Cadle J., Yeates D. : Zarządzanie procesem tworzenia system ów informacyjnych
• Cantor M.: Jak kierować zespołem program istów
• Cockbum A.: Jak pisać efektyw ne przypadki użycia
• Cheesman J., Daniels J.: Kom ponenty w UML
• Graham /.: M etody obiektow e w teorii i praktyce
• Hamlet D., Maybee D.: Podstaw y techniczne inżynierii oprogram owania
• Hunt A., Thomas D.: Pragm atyczny program ista. Od czeladnika do mistrza
• Kemighan B.W., Pike R.: Lekcja program owania
• Leffingwell D., Widrig D.: Zarządzanie w ym aganiam i
• Pressman R.S.: Praktyczne podejście do inżynierii oprogram owania
• Schneider G., Winters J.: Stosow anie przypadków użycia
• Szyperski C.: O program ow anie kom ponentowe. Obiekty to za mało
• Warmer J., KleepeA.: OCL. Precyzyjne m odelow anie w UML
• Weiss D.M., Tau Chi, Lai R.: A sortym ent produktów program owych. Tworzenie
oprogram owania z użyciem rodziny produktów
S e ria : K L A S Y K A IN F O R M A T Y K I
• Abelson H., Sussman G.J., Sussman J.: Struktura i interpretacja program ów
kom puterowych
• AhoA.V., Sethi R., Ulman J.D.: Kompilatory. Reguły, m etody i narzędzia
• Ben-Ari M.: Logika matem atyczna w inform atyce
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60,00 zl . . egz.

85,00 zl . ■ egz.
160,00 zl . . egz.
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Bentley J.: Perełki oprogram owania
Cormen T., Leiserson Ch., Rivest R., Stein C.: W prow adzenie do algorytm ów
Garcla-Molina H., Ullman J.D., Widom J .: Implem entacja system ów baz danych
Goldberg D.E.: Algorytm y genetyczne i ich zastosow ania
Kemighan B.W., Ritchie D.M.: Język Ansi C
Knuth D.E.: Sztuka program ow ania

T. 1 - Algorytm y podstaw owe
T. 2 - Algorytm y sem inum eryczne
T. 3 - Sortowanie i w yszukiw anie
• Lipski W.: Kom binatoryka dla program istów
• Papadimitriou Ch.: Złożoność obliczeniow a
• Podstawy oprogram ow ania. Z biór artykułów Davida L. Parnasa.
•
•
•
•
•
•
•

Praca zbiorowa pod red. D.M. Hoffmana i D.M. Weissa
Stevens W.R.: Program ow anie w środow isku system u UNIX®
Stroustrup B.: Język C++
Tondo C.L., Gimpel S.E.: Język ANSI C. Ćwiczenia i rozwiązania
Ullman J.D., Widom J.: Podstawow y w ykład z system ów baz danych
Wirth N.: Algorytm y + struktury danych = programy
Vandervoorde D.: Język C++. Ć w iczenia i rozwiązania
Vazirani V.V.: A lgorytm y aproksym acyjne

S e ria : L U D Z IE , K O M P U T E R Y , IN F O R M A C J A
• Cooper A. : W ariaci rządzą dom em w ariatów
• DeMarco T., Lister T.: Czynnik ludzki
• Drummond M.: Zdrajcy im perium
• Harel D.: Kom putery - spółka z o.o. Czego kom putery naprawdę nie um ieją
• Rheingold H.: Narzędzia ułatw iające myślenie. Historia i przyszłość metod
poszerzania m ożliw ości umysłu
• Young R., Goldman Rohm W.: Pod kontrolą radarow ą
S e ria : T A J E M N IC A - A T A K - O B R O N A
• Blake /., Seoussi G., Smart N: Krzywe eliptyczne w kryptografii
• Denning D.E.: W ojna inform acyjna i bezpieczeństw o informacji
• Kahn D.: Łam acze kodów. Historia kryptografii
• Levy S.: Rewolucja w kryptografii
• Pipkin D.L.: B ezpieczeństwo inform acji. O chrona globalnego przedsiębiorstw a
• Rattray G.J.: W ojna strategiczna w cyberprzestrzeni
• Schneier B.: Kryptografia dla praktyków
• Stinson D.R.: Kryptografia. W teorii i w praktyce
• Yourdon E.: W ojny na bity. W p ływ w ydarzeń z 11 w rześnia na technikę
inform acyjną
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Zamówienie na wybrane książki proszę wysyłać pod adresem:
Dział Marketingu i Sprzedaży Wydawnictw Naukowo-Technicznych
Skrytka pocztowa 359,00-950 Warszawa
Zamówienia przyjmujemy również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Nasz adres: marketing@wnt.pl.pl
Zamawiający:
Imię i nazwisko........................................................................................
Adres........................................................................................................

NIP
Udzielamy 10% rabatu. Przy zakupie o wartości powyżej 100,00 zl pokrywamy koszty wysyłki. Zapraszamy
do naszej księgami internetowej - www.wntcom.pl
Powyższe ceny obowiązują do wyczerpania nakładu danego tytułu
Członkowie Polskiego Towarzystwa Informatycznego mogądokonać zakupów w księgami internetowej WNT książek
z dziedziny informatyki z 25% rabatem. W tym celu należy w pole UWAGI w formularzu zamówień wpisać
kod uzyskany z ZGPTI.
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