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STRESZCZENIE

W raporcie niniejszym proponuje SIQ strukturQ architektoniczna Systemu
Informacyjnego Zarzadzania (SIZ) na duza skale,, ktorego celem jest wspomaganie
procesu decyzyjnego dotyczacego program6w rynku pracy w polskim Systemic Urze,d6w
Pracy (SUP). SUP, na czele kt6rego stoi Urzad Pracy (UP), obejmuje 49 Wojew6dzkich
Urze_d6w Pracy (WUP) i okolo 520 Rejonowych Urze,dow Pracy (RUP). Przy obecnej
wysokiej stopie bezrobocia w Polsce, SUP obsluguje prawie 10% ludnosci kraju. SIZ
proponowany w tym dokumencie to system szerokoprogramowy *, otwarty, funkcjonujacy
w zintegrowanym s*rodowisku.
Proponuje sie w niniejszym raporcie, aby SIZ dla SUP w Polsce posiadat 11
glownych federacji systemow informacyjnych oraz 7 calosciowych baz danych.
Proponowane federacje systemowe sa uje.te w dwie glowne kategorie: systemy programow
rynku pracy oraz systemy instytucji i administracji. Szacuje sie_, ze te systemy SIZ be,da
wymagaly okolo 12.300 procesor6w i terminali zorganizowanych w konfiguracje sluzace
potrzebom klientow. Konfiguracje b^d^ polaczone poprzez 570 Lokalnych Sieci
Komputerowych (LSK) oraz ogolnokrajowa Siec Komputerowa Wielkiego Obszaru
(SKW). Rozwqj SKW bedzie rozlozony w czasie na kilka lat, w miare. polepszania
systemu telekomunikacji w Polsce.
Glowne czynniki decydujace o skutecznym wdrozeniu proponowanej architektury
SIZ to zapewnienie jak najwczesniej kadry dla Biura Organizacji i Informatyki Urz^du
Pracy (UP) oraz mianowanie kompetentnych osob w osrodkach kierujacych programem w
' angielski termin enterprise-wide zostal przetlumaczony jako "calolciowy" lub "szerokoprogramowy" i odnosi si? do systemu
obejmujacego wszystkie jednostki i dzialania SUP.
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osmiu Wojewodzkich Urze.dach Pracy (WUP). Aby przyspieszyc realizacje, programu,
proponuje sie, zlecenie oprogramowania wykonawcom z zewnatrz,
ktorzy wspolpracowaliby scisle z UP i z o^mioma wybranymi WUPami, korzystajac z
metod CASE (Computer Aided Software Engineering - komputerowo wspomaganej
inzynierii oprogramowania).
Kolejnosc najwazniejszych etapow realizacji programu jest naste_pujaca: (1)
ogloszenie przetargu (OP) na sprzet komputerowy i oprogramowanie, (2) dokonanie
przegladu ofert i wyb6r wykonawc6w, (3) zapewnienie kadr, (4) uzgodnienie elementow
systemowych (menu, interfejsy), (5) przygotowanie prototypu systemu, (6) instalacja
pilotazowa, (7) szkolenie uzytkownik6w.
W JQzyku architektury SIZ, federacja systemow informacyjnych jest zbiorem
systemow tego samego typu, zintegrowanych na wszystkich poziomach danej organizacji.
Proponuje sie. nastepujaca kolejnosc przygotowania niezbe,dnych federacji systemowych:
(1) Systemy Automatyzacji Biura, (2) Federacja Systemow Informacyjnych (FSI), (3) FSI
Funduszu Pracy, (4) FSI Zatrudnienia, (5) FSI Szkolenia, (6) FSI Statystyki, (7) FSI
Skarg i Wniosk6w, (8) System Zarzadzania Ewidencja, (9) FSI Administracji, (10) FSI
Kierownictwa, (11) FSI Prawa.
W kontek^cie proponowanej architektury SIZ, mozna spodziewac sie, wdrozenia
pierwszych federacji systemowych w roku 1994, a wdrozenie calego kompleksu SIZ
mogloby nastapi£ w ciagu 3 do 5 lat. Plan ten zaklada, ze kontrakty na przygotowanie
sprze.tu i oprogramowania, zawarte z kompetentnymi wykonawcami, zostana zrealizowane
w terminie, ze srodki fmansowe i kadry be_da przygotowane do pracy w UP i SUP oraz ze
zarzadzanie programem be,dzie przebiegalo sprawnie.
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Rozdzial I. WST£P

A. Cel programu
W raporcie niniejszym przedstawiono wytyczne dla przygotowania i wdrozenia
Systemu Informacyjnego Zarzadzania (SIZ) na duza skale., sluzacego wspomaganiu
proces6w decyzyjnych w celu ekonomicznego zarzadzania programami rynku pracy
realizowanymi przez System Urze,dow Pracy (SUP) w Polsce.
SUP, na czele ktorego stoi Urzad Pracy (UP), obejmuje 49 Wojewodzkich
Urze,dow Pracy (WUP) oraz okoto 520 Rejonowych Urze^dow Pracy (RUP). Zadaniem
SIZ jest wspomaganie proces6w decyzyjnych w SUP, ktorego personel liczy okolo 9.000
osob, i ktory w polowie roku 1993 obslugiwal ponad 2.6 mln osob poszukujacych pracy,
ktore byly zarejestrowane jako bezrobotne. Uslugi dla bezrobotnych i poszukujacych
pracy s$ swiadczone poprzez osiem g!6wnych programow rynku pracy. W ramach SIZ
be.d$ sporzadzane okresowe sprawozdania z realizacji programu dla administracji i kadry
zarzadzajacej.
Wytyczne przedstawione w tym raporcie tworza sprawna strukture organizacyjn^
przeplywu ogromnej ilosci danych, niezbe_dnych do zarzadzania i realizacji kilku
programow rynku pracy obecnie prowadzonych przez SUP. Propozycja niniejsza obejmuje
zalecenia dotyczace kolejnos"ci dzialan prowadzacych do opracowania wielu czQsci
systemu, ktory wykorzystuje najnowsze osiagniQcia w zakresie techniki i metodologii,
uwzgledniajac jednoczesnie praktyczne ograniczenia czasowe i finansowe.
Istota proponowanego zautomatyzowanego systemu informacyjnego zarzadzania
(SIZ) wspomagaj^cego planowanie, ocenQ i fmansowanie programow rynku pracy w
Polsce, jest

zbi6r

Wskaznik6w

monitorowania efektywno^ci

Efektywno^ci

(WE)

tych kilku programow.

-

g!6wnego

instrumentu

Zastosowanie Wskaznikow

Efektywnosci pozwoli na dokonanie ujednoliconej oceny skutecznosci programow w
roznych wojewodzkich i rejonowych urzQdach pracy, co nie jest mozlhve przy
zastosowaniu innych metod. W zalaczniku do niniejszych wytycznych SIZ podano
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zalecana podstawowa baze. danych do oceny. Baza danych obejmuje dane demograficzne
dotyczace klient6w, informacje na temat wydatk6w zwiazanych z funkcjonowaniem
programu, dane sprawdzajace na temat uczestnikow i uzytkownikow programu, a takze
informacje o gospodarce regionu. Na podstawie tej bazy danych mozliwe be.dzie
opracowanie metodologii dostosowania norm krajowych wskaznikow efektywnosci do
warunkow w poszczeg61nych rejonach i wojewodztwach oraz prawidtowego kierowania
bezrobotnych do odpowiednich progamow. Mozliwe jest wie,c nie tylko ujednolicone
porownanie efektywnosci realizacji programow za pomoca wskaznikow, ale takze
terminowe wykonanie tego zadania, co umozliwi wykorzystanie wynik6w do sporzadzania
planow rocznych i planowania srodkow budzetowych.
B. Zasady realizacji
Przyjejo nastepujace zasady realizacji programu:
1.

W celu zapewnienia mozliwoSci praktycznego zastosowania programu,

proponowane rozwiazania powinny obejmowac aktualne metody i zasady poste_powania
uznane za standardowe w systemach informacyjnych.
2.

Proponowane rozwiazania powinny bye mozliwe do zastosowania od razu i

powinny obejmowad obecne "najlepsze sposoby poste_powania" okre^lone w ramach SUP.
Niniejsza propozycja zostala opracowana we wsp61pracy ze specjalistami w Ministerstwie
Pracy i Polityki Socjalnej, Urze_dzie Pracy i Urzedach Wojewodzkich w Krakowie,
Poznaniu i Bydgoszczy. Uwzgle_dniajac metody i ^rodki obecnie stosowane, zaleca sie
naturalne przejscie do ulepszonego calosciowego systemu, ktory pozwoli na zachowanie
najlepszych sposob6w postepowania przyjetych w SUP.
3.

Przyjete wskazniki efektywnosci powinny bye zgodne z celami stawianymi

programom rynku pracy. Aby zapewnic te zgodnosc, wskazniki efektywnosci opracowano
we wspolpracy z kompetentnymi pracownikami Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej,
Urzcdu Pracy oraz Wojewodzkich UrzQdow Pracy w Poznaniu, Krakowie i Bydgoszczy.
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4.

Celem system6w informacyjnych, kt6re maja bye opracowane jest nie tylko

zautomatyzowanie rutynowych zadan urzed6w i obslugi klienttiw, ale takze usprawnienie
ich pracy. Oznacza to nie tylko usprawnienie nuzacych zaje.6 polegajacych na opisywaniu
standardowych formularzy, ale takze ukazanie urzednikom i kadrom kierowniczym
nowych mozliwos'ci korzystania z informacji w ramach SUP, ktdre usprawnia obslugQ
bezrobotnych. Glownym elementem tego procesu jest stworzenie systemu "wskaznikow
efektywnosci" dla program6w rynku pracy.
5.

Idealny

system

informacyjny

SUP

powinien

by6

systemem

szerokoprogramowym, otwartym i zintegrowanym, funkcjonujacym w bezposrednio
dostepnym srodowisku. Oznacza to, ze pracownicy SUP mieliby bezposredni dostep do
wszystkich informacji, poczawszy od rejestr6w poszczegolnych klientow do skr6conych
sprawozdan fmansowych.
6.

Przyjeto nastepujace zasady planowania SIZ, stuzace zapewnieniu

niezawodnosci, jakosci i sprawno^ci SIZ dla jego uzytkownik6w:
a.

Cybernetyzacja - sprzezenie zwrotne i niezbe.dne zroznicowanie

b.

Systematyzacja - elementy majace wsp61ny eel i powiazane ze soba

c.

Spojnosc

d.

Kategoryzacja -

e.

Prostota

f.

Kompletnosc

g.

Otwartosc

- harmonia element6w systemu
kazdy element ma swoja wlasna role

- elementy i relacje rodzajowe
- zbior mozliwych element6w i relacji
- mozliwosc rozwoju w przyszlosci

C. Metoda opracowania wytycznych dla SIZ
Tworca SIZ i gldwnym autorem niniejszego raportu jest prof, dr Andrew
Targowski z Western Michigan University. Wspolautorem raportu i Dyrektorem Projektu
jest Dr Christopher J. O'Leary, Ekonomista w W.E. Upjohn Institute for Employment
Research. Raport niniejszy to efekt ponad szesciomiesie_cznej wspolnej pracy duzego

zespolu programowego. Poza p. O'Leary i p. Targowskim, w sklad zespolu wchodzili: Dr
Andrzej T. Mierzwicki z Urze_du Pracy, Koordynator programu TOR 2 , Piotr
Kotodziejczyk, Dyrektor Wojew6dzkiego Urze_du Pracy w Poznaniu, Robert Jedynak z
Wojewodzkiego Urze_du Pracy w Krakowie oraz Marek Nowicki z Wojewodzkiego
Urze_du Pracy w Bydgoszczy. Ponadto w przygotowaniu niniejszego raportu uczestniczyli
cztonkowie Komitetow Doradczego i Sterujacego TOR 2 oraz z Urze_du Pracy (UP),
Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej (MPiPS). Byly to naste_pujace osoby:
Komitet Doradczy TOR 2:
Irena Wolinska,

Dyrektor Departamentu Instrumentow Rynku Pracy i Posrednictwa
Urzedu Pracy (UP)

Anatol Szurmak,

Dyrektor Gabinetu Kierownika UP

Wojciech Nagel,

ZastQpca Kierownika UP

Zbigniew Sadowski, Dyrektor Departamentu Analiz Rynku Pracy UP
Jacek Stryczynski,

Dyrektor Biura Organizacji i Informatyki, UP

Komitet Sterujacy TOR 2
Andrzej Mierzwicki, Koordynator TOR 2, (UP)
Irena Wolinska,

Dyrektor Departamentu Instrumentow Rynku Pracy i Posrednictwa
Urzedu Pracy (UP)

Maria Gajek,

Departament Zatrudnienia, (MPiPS)

Malgorzata Kozyra, Departament Zatrudnienia, (MPiPS)
Tadeusz Olejarz

Dyrektor Departamentu Zatrudnienia, (MPiPS)
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Praca nad programem byla realizowana zartfwno w Polsce jak i w USA. Zespot
programowy pracowat wsp61nie w marcu i lipcu 1993, kiedy pp. O'Leary i Targowski
odbyli miesie.czne wizyty w Polsce. Zespol pracowal takze wspolnie przez siedem tygodni
w maju i czerwcu 1993, kiedy pp. Mierzwicki, Kolodziejczyk, Jedynak i Nowicki
przebywali na stazu w Stanach Zjednoczonych. W czasie tego pobytu, praca nad
programem byla uzupelniona studiowaniem przez zesp61 polski architektury SIZ i nauka
angielskiego w Western Michigan University, oraz uczestnictwem w 13 seminariach na
temat praktycznych metod analizowania problemow rynku pracy i rozwiazan stosowanych
w W.E. Upjohn Institute for Employment Research. Zesp6t programowy pracowal
wspolnie ponad 15 tygodni, og61em przez okres ponad 52 roboczo-tygodni. W czasie tych
kontaktow, we wspolpracy z partnerami polskimi opracowano i zweryfikowano wiele
cze_sci SIZ.
Program i jego koncepcja zostaly opracowane we wsp61pracy z mie,dzynarodowa
firms konsultingowa Coopers and Lybrand, wykonawca w programie TOR 3.
Na zaproponowana koncepcje. zlozyly siQ takze informacje gromadzone w czasie
biezacych przegladow rozwiazan SIZ dla rynkow pracy stosowanych w innych krajach.
Te

informacje

porownawcze

sa

obecnie

gromadzone

do

osobnego

raportu

przygotowywanego dla UP i MPiPS przez Upjohn Institute, w ramach programu TOR 2.
D. Elementy wytycznych SIZ

Wytyczne SIZ zostaly uJQte w nastepujace kategorie:
1.

Rozwiazania prawne i w zakresie zarzadzania, ktore maja zasadnicze

znaczenie dla struktury SIZ (Rozdzial - PrzegUd Organizacyjny). Rozdzial ten obejmuje
system wskaznikow efektywnosci.
2.

Strategia i architektura systemow informacyjnych,

ktore okreslaja

wspomaganie programowe i admin is tracyjne obslugi bezrobotnych przez SUP (Rozdzial Przeglad Informacyjny).

3.

Przeglad oprogramowania, kt6ry okres'la system calo^ciowy, otwarty,

zintegrowane Srodowisko i normy (Rozdzial - Przeglad Oprogramowania).
4.
Zarzadzania

Przeglad zasobow informacyjnych, ktory zawiera zalecenia w zakresie
Zasobami

Informacyjnymi,

jego

organizacje

i

kadry,

platforme,

komputerowa, schemat sieci a takze konfiguracje, bazy danych (Rozdzial - Przeglad
Zasobow Informacyjnych).
5.

Strategia wdrozenia systemow, ktora okresla proces opracowania i instalacji

SIZ na duza skale, w SUPie, wymienia glownych uczestnikow prac, etapy oraz priorytety
(Rozdzial - Strategia Wdrazania).
E.

Przeglad strategii wdrazania proponowanego SIZ
Zaleca sie,, aby SIZ byl wdrazany zgodnie z modelem cyklu opracowania systemu

calosciowego. Chociaz szczegolowy opis dzialan w procesie podany jest w Rozdziale VI
niniejszego raportu, dobrze jest przedstawic na poczatku w zarysie naste,pujace cztery
fazy, ktore skladaja siQ na cykl opracowania systemu. Zarys niniejszy stanowi skrot
zalecanych dzialan wdrozeniowych SIZ dla potrzeb SUP w Polsce.
I. Faza planowania systemu: potrzeby organizacji i Strategia systemu
*

Analiza wymagan instytucji

*

Defmicja wymagan instytucji

*

Strategia systemu i wytyczne
Koncepcyjne planowanie architektoniczne
Co i dlaczego
Funkcje, procesy, systemy
Istota architektury zastosowan oraz Zasoby Techniki Informacji (TI)

*

Strategia wdrazania systemow
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II. Faza opracowania: zastosowanie TI
Etap defmiowania
*

Ogloszenie przetargu na technike. informacyjna (OP)

*

Definicje rozwiazan funkcjonalnych (po rozstrzygnie,ciu przetargu)

*

Rozwiazania dotyczace zarzadzania danymi i administracji (po rozstrzygnie_ciu
przetargu)

Etap projektowania
*

Specyfikacja systemow/podsystem6w

*

Specyfikacja programu

*

Specyfikacja bazy danych

*

Plan testowania wersja I

Etap prototypu i programowania
*

Generowanie zastosowan za pomoca CASE (Computer

Aided

Engineering - komputerowo wspomagana inzynieria oprogramowania)
*

Podre_cznik obslugi programu

*

Podre_cznik operacyjny

*

Podre_cznik dla uzytkownika

*

Plan testowania wersja II

Etap testowania

*

Raport z analizy testu

Software

III. Wdrozenie systemu: instalacja 1 uruchomienie
Etap instalacji sprze_tu
Etap wdrozenia sprawdzonych rozwiazari
*

Instalacje pilotazowe

*

Instalacja systemu

*

Integracja systemu

IV. Funkcjonowanie systemu: obsluga i operacje
*

Ukonczony program zastosowany przez uzytkownik6w

*

Obsluga i ulepszenia systemu

*

Modyfikacje systemu
Cykl opracowania systemu przedstawiony powyzej moze bye zastosowany jako

model calosciowy, pr6ba zaprojektowania bazy danych, a takze jako przedsie.wzie.cie
wdrozeniowe.
I. Faza planowania systemu obejmuje wiele dzialan wste,pnych, koniecznych do
okreslenia celow cyklu funkcjonowania systemu. Planowanie strategii systemowej,
architektura oraz wdrozenia stanowia przedmiot niniejszego dokumentu. Sa to naste_pujace
dzialania:
*

Badania i przelozenie zadan na je.zyk techniki informacyjnej i zarzadzania
informacjami

*

Inwentaryzacja aktualnego otoczenia

*

Okreslenie potrzeb organizacyjnych i potrzeb uzytkownika

*

Okreslenie strategii systemowej

*

Glowne zalozenia architektury systemu
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*

Strategia Zarzadzania Zasobami Informacyjnymi (ZZI)

*

Strategia wdrozenia systemu

Wyniki obejmuja:

*

Uzgodnienie potrzeb instytucji

*

Uzgodnienie strategii i architektury systemowej

*

Skuteczne relacje robocze

*

Najwazniejsze czynniki decydujace o powodzeniu

*

Dokumentacje. planowanych rozwi^zan

II. Faza opracowania. W tej fazie nastepuje sprecyzowanie wymagan dotyczacych
oprogramowania oraz zdefiniowanie,

Glares'lenie,

przeygotowanie i

sprawdzenie

oprogramowania. Zostaje przygotowana dokumentacja, ktora stanowi zap is opracowanych
informacji technicznych. W strukturze programu dziafania te mieszcza sie, w ramach prac
TORS.
III. Wdrozenie systemu. W tej fazie zostaje zainstalowany system u uzytkownikow. W
strukturze programu przewidziane jest to w ramach dzialan TOR 4.
IV. Funkcjonowanie systemu: obsluga i operacje. W tej fazie systemy zostaja
uruchomione, oprogramowanie jest uzytkowane, oceniane i zmieniane w
wskazywania dodatkowych wymagan.
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Rozdzial n. PRZEGL4D ORGANIZACYJNY

A. Kontekst gospodarczy programow rynku pracy
W koncu lat 80-tych rynek pracy w Polsce cechowaly braki. Przed rokiem 1990
bylo zwykle wiecej ofert pracy niz os6b pracy poszukujacych. "Przykladowo, w Polsce
w
roku 1988, relacja miedzy wolnymi miejscami pracy a poszukujacymi wynosila 86
do I" 1 .
Niestety sytuacja ta dotyczyla takze do wiekszosci innych rynkow. Towary byly zazwyc
zaj
przyznawane wedlug czasu oczekiwania zamiast wedlug ceny. Kornai (1980) wykaza
l, ze
w warunkach takiej "gospodarki brak6w" przedsie,biorstwa staraja sie, zatrzymac
swoich
pracownikow i nieustannie przyjmowac nowych, aby uniknac ryzyka ewentu
alnych
przysztych brakow sily roboczej 2. Praktyki te zwykle powodowaly, ze pracownicy
nie
mieli dostatecznie duzo zajecia na swoich stanowiskach; jest to sytuacja znana pod
nazwa
"wewne,trznego bezrobocia". Towarzyszaca temu nieefekywnos'c pracy obrazuje ocena
z
konca lat 80-tych, ze zatrudnienie w Polsce moglo bye zmniejszone o 25% bez wplywu
na
wielkosc produkcji 3.
Rzad polski, starajac sie. usprawnic gospodarke kraju, podjal dzialania zmierzajace
do przeksztalcenia jej z gospodarki centralnie planowanej w gospodarke. rzadzo
n^
mechanizmami rynkowymi. Dzialania majace na celu takie przeksztalcenie obejmo
waly:
(1) reforme, systemu politycznego, (2) przenoszenie wlasnoSci ziemi, nieruchomosc
i i
przedsie.biorstw z pafistwa w re.ce prywatne, (3) wstrzymanie dotacji dla przedsie_biors
tw,
a takze (4) uwolnienie cen towarow i uslug.

1 Komisja Wspolnot Europejskich (1992), Employment Observatory: Central
and Eastern Europe - Employment Trends and
Developments (Obserwacje zatrudnienia- Europa Wschodnia i Srodkowa - trendy
i kierunki w zatrudnieniu , Nr 1 (Styczen) str. 15
2 Janos Kornai (1980) Economics of Shortage (Ekonomia Brakow), Amsterdam: North-Hol
land.
3 Komisja Wspolnot Europejskich (1992), Nr. 1 (styczeri), str 3.
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Podobne reformy przeprowadzano w tym okresie prawie we wszystkich krajach
regionu. Chociaz poczatkowo rynek konkurencji nie byl rozwiniety w tych krajach w
jednakowym stopniu, wszystkie one odczuwaly dotkliwe skutki gospodarcze zmian. Jedna
z pierwszych wymiernych konsekwencji byl gwaltowny wzrost bezrobocia. Analitycy
twierdzili, ze najwazniejszymi bezpoSrednimi przyczynami rosnacego bezrob<xia byly: (1)
zalamanie sie. gospodarki bylego Zwiazku Radzieckiego, gJ6wnego dotad odbiorcy
towardw i dostawcy energii oraz surowcow, (2) zalamanie sie. wymiany gospodarczej
Bloku Wschodniego, (3) restrykcyjna polityka budzetowa rzadu zmierzajaca do
zmniejszenia

inflacji, (4) prywatyzacja przedsie_biorstw, a takze (5) ogolna recesja

gospodarcza w Europie.
W celu przedstawienia kontekstu dla niniejszego raportu dokonujemy przegladu
pierwszych wynik6w reformy politycznej i gospodarczej w Polsce. Skrocone dane
statystyczne w Tabeli II-l zawieraja istotne zmienne rynku pracy i gospodarki w latach
1989-1992. W Polsce, w kt6rej liczba ludnosci wynosi 38 milionow i przyrasta
stopniowo, populacja osob zawodowo czynnych rosla szybciej niz liczba ludnosci w latach
1990-1992. Jednoczesnie liczba zatrudnionych cywilow i osob pracujacych w silach
zbrojnych stopniowo malata.
W Tabeli II-l podane sa takze wielkosci zatrudnienia w 11 glownych sektorach
gospodarki. W okresie 1989-1992 tylko w trzech sektorach zanotowano wzrost
zatrudnienia: (1) handel i gastronomia, (2) administracja panstwowa oraz (3) inne uslugi.
W latach 1989-90 spadek zatrudnienia ponad 20% zanotowano w transporcie i
komunikacji, energetyce i gospodarce wodnej i g<3rnictwie, a spadek zatrudnienia rze.du 510% stwierdzono w produkcji, budownictwie i rolnictwie. W rolnictwie, sektorze
zatrudniajacym najwie.ksza liczbe. osob, 10% spadek zatrudnienia oznaczal utrate. pracy
dla okolo 425.000 osob w ciagu pierwszych trzech lat przeksztalcen systemu politycznego
i gospodarczego.

Tabela II-l
Rynek pracy i warunki gospodarcze w Polsce w latach 1989-92
(dane przedstawione sa w mln osob)

Liczba ludnosci
Populacja w wieku
produkcyj nym
Sily zbrojne
Pracownicy cywilni
Zatrudnienie
osob cywilnych
Rolnictwo
Gornictwo
Produkcj a
Energetyka/
gosp. wodna
Budownictwo
Handel i gastr.
Transport
i komunikacja
Usl. finans.
Opieka zdrowotna/
oswiata
Admin, panstw.
Inne uslugi
Bezrobocie
osob cywilnych
Wlasciciele firm
Stopa bezrobocia
osob cywilnych (%)
Inflacja
cen konsump. (%)
Inflacja plac
Realny wzrost plac (%)
Ceny stale
Prod. Nar. Brutto
(% A)
Produkcja przemysl.
(% A)

1989

1990

1991

37,963

38,119

38,245

38,365

23,157
0,492
17,130

23,278
0,427
17,102

23,402
0,366
17,285

23,539
0,340
17,734

17,130
4,685
0,578
4,173

16,511
4,559
0,565
3,947

15,601
4,391
0,459
3,657

15,379
4,230
0,450
3,561

0,182
1,321
1,515

0,137
1,243
1,626

0,138
1,065
1,530

0,135
1,131
1,780

1,222
0,380

1,056
0,327

0,999
0,312

0,787
0,285

1,950
0,399
0,725

2,002
0,387
0,662

2,039
0,406
0,605

1,850
0,432
0,738

0,000
0,412

0,591
0,530

1,684
0,601

2,355
0,680

0,0

3,5

9,7

13,3

251, 1
291, 8
11, 2

585, 8
389, 0
-27, 4

70, 3
70, 6
0, 2

43, 0
39, 3
-15, 0

-11, 6

-7, 6

0, 5

-24, 2

-11, 9

4, 2

1992

Z Tabeli II-l wynika, ze oficjalnie w roku 1989 nie bylo bezrobocia. Ilosc
bezrobotnych wzrosla do prawie 600.000 osob w roku 1990, 1,7 miliona w roku 1991 i
2,4 miliona w roku 1992. Do roku 1992 bezrobocie objelo 13,3% ogolu zawodowo
czynnych. Jak dotad w roku 1993, chociaz bezwzgledna liczba bezrobotnych nadal rosnie
i siega juz 3 miliontfw, tempo tego wzrostu spada.
Jednym z zache.cajacych efektow reform jest zwiekszenie o 65% ilosci osob
posiadajacych swoje wlasne firmy; jest to wzrost z 412.000 osob w roku 1989 do 680.000
w roku 1992. Posr6d osiagnie.6 nalezy wymienic takze dramatyczny spadek inflacji cen i
pfac w tym okresie, wzrost Produktu Narodowego Brutto a takze zwie.kszenie produkcji
przemyslowej w roku 1992. Mozna spodziewac sie jeszcze wi^kszego wzrostu Produktu
Narodowego Brutto w roku 1993. Chociaz rokowania dla gospodarkiej polskiej sa dobre,
istnieje1 pilna

potrzeba tworzenia rzadowych programow pomocy w znalezieniu

zatrudnienia dla bezrobotnych i dla ogromnej ilosci zdolnych pracownikow.
Jakkolwiek bezrobocie jest problemem powaznym w skali calego kraju, na
niektorych obszarach jest on szczegolnie dotkliwy. Tabela II-2 przedstawia stope.
bezrobocia w latach 1190, 1991 i 1992 w dziewie_ciu glownych regionach geograficznych
Polski. Tempo bezrobocia roslo mniej gwaltownie w regionach aglomeracji miejskich,
takich jak region stoleczny wok61 Warszawy oraz region poludniowy wokol Krakowa,
chociaz i tarn problem ten byt powazny. Nalezy zauwazyc, ze region poludniowy ma
stosunkowo niskie bezrobocie pomimo znacznej iloSci bezrobotnych w gornictwie i
metalurgii. Bezrobocie jest najwyzsze w rolniczych regionach polnocnym i potnocnowschodnim oraz w regionie ^rodkowym z Lodzia - osrodkiem przemyslu wlokienniczego i
medianicznego. Rozmieszczenie bezrobocia w regionach wskazuje na poprawki, ktore
nalezy brae pod uwage przy opracowaniu bazy danych systemu informacyjnego dla SUP
(Systemu Urzedow Pracy).
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Tabela II-2
Stopa bezrobocia w regionach Polski, 1990-92
Rok
1990

1991

1992

Polnocno-Wschodni

9,5

16,4

18,6

Srodkowo-Wschodni

6,1

10,9

11,2

Poludniowo-Wschodni

5,9

11,1

13,0

Stoleczny

4,3

8,9

10,5

Srodkowy

7,9

14,9

15,9

Potudniowy

4,0

8,3

9,7

Pohiocny

6,4

14,0

17,1

Srodkowo-Zachodni

6,7

12,8

14,9

Pohidniowo-Zachodni

7,3

13,9

15,7

Srednia krajowa

3,5

9,7

13,3

Region
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B.

Opis programow rynku pracy

Przedstawione w niniejszym raporcie wytyczne dla SIZ stanowia opis kontekstu
systemowego dla kierowania osmioma programami rynku pracy. Nazwy tych programow
sa podane w Tabeli II-3. Zasady rzadzace realizacja tych osmiu programow sa podane w
Ustawie nr 106 "O zatrudnieniu i bezrobociu" z 16 pazdziernika 1991 (Ustawa z dnia 16
pazdziernika 1991, O Zatrudnieniu i Bezrobociu, Dz. U. nr 106, poz. 457 z pdzniejszynu
zmianami - przyp. Rf). W tym rozdziale przedstawiono kr6tko zasady realizacji tych
programow, a Ustawa nr 106 z dnia 16 pazdziernika 1991 jest nazywana krotko Ustawa.
W odniesieniu do kilku program6w zasady te zostaly zmienione od czasu uchwalenia
Ustawy w roku 1991. Niniejszy opis zawiera najnowsze, obecnie obowiazujace przepisy 4.
Tabela II-3
Programy rynku pracy w Polsce, wrzesien 1993

a.

Zasilki dla bezrobotnych

b.

Posrednictwo pracy

c.

Szkolenia

d.

Pozyczki dla bezrobotnych na rozpocze_cie dzialalnosci gospodarczej

e.

Pozyczki dla pracodawc<5w na tworzenie miejsc pracy

f.

Roboty publiczne

g.

Prace interwencyjne

h.

Dotacje na zatrudnienie absolwentow

4 Opis zasad rcalizacji programow rynku pracy zawarty w niniejszym rozdziale zostal przygotowany w oparciu o tlumaczenia na
angielski ustaw i rozporzsdzen, przedstawione przez polskie Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Opisy zostaly zweryfikowane
przez dr Andrzcja Mierzwickiego z Urzedu Pracy i mgr Roberta Jedynaka z Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie.

a. Zasitki dla bezrobotnych
Przepisy dotycza.ce zasilkow dla bezrobotnych sa okreslone w Art. 20-24, 28, 30
oraz 32-35 Ustawy. Szczegolowe zasady wyplat zasilkow zostaly podane w
Rozporzadzeniu 541 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 (Dz. U. nr
122, poz. 541 - przyp. Rf). Poprawki zostaly uJQte w Ustawie 394 z dnia 3 pazdziernika
1992 (nowelizacja Ustawy z dnia 15.02.92, Dz. U. nr 21, poz 84 i z dnia 3.10.92, Dz. U. nr
78, poz. 394 - przyp. Lucjan Musiai, WUP Krakdw).
Spelnienie naste_pujacych warunk6w uprawnia do zasilku dla bezrobotnych:
(1)

nie ma ofert pracy, ofert szkolenia lub przekwalifikowania, prac publicznych ani
robot interwencyjnych, nie zostaly stworzone dodatkowe miejsca pracy,

(2)

w okresie 12 miesie.cy przed zarejestrowaniem sie, jako bezrobotny, osoba
ubiegaj^ca sie o zasilek musiala przepracowac (pozostawac w stosunku pracy lub
siuzbowym - przyp. LM) co najmniej 180 dni obJQtych ubezpieczeniem (lub
podlegac ubezpieczeniu siuzbowemu z tytuiu innej pozarolniczej dzialalnosci - przyp.
LM}. Warunek zatrudnienia przez 180 dni nie dotyczy osob, ktore: zostaly
zwolnione z przyczyn zakladu pracy, sa absolwentami (termin "absolwent"
obejmuje okres 12 miesie_cy po ukonczeniu szkoly), zakonczyly sluzbe, wojskowa,
ostatnio otrzymywaly zasilek chorobowy lub rente., ostatnio opuScily zaklad karny,
byly zatrudnione po okresie otrzymywania zasilku ale nie przez okres 180 dni z
przyczyn zakladu pracy, w ktorym pracowaly.
Chociaz w Ustawie stwierdza sie, ze miesieczny zasilek stanowi pewien procent

dotychczasowej placy, zaleznie od okresu zatrudnienia (36% przeci&nego wynagrodzenia,
niezaleznie od okresu zatrudnienia - przyp. IM), Ustawa 394 z dnia 3 pazdziernika 1992
okresla wysokosc zasilku na jednakowym poziomie w skali calego kraju, czyli 36%
sredniej placy krajowej. W Ustawie nr 84 z dnia 15 lutego 1992 stwierdza sie., ze Prezes
Glownego

Urze_du

Statystycznego

podaje

wysokosc

sredniego

miesie.cznego

wynagrodzenia dla szesciu podstawowych dzia!6w gospodarki. W swietle Ustawy
wysokosc miesiQCznego zasilku zmienia sie, w zaleznosci od takich czynnikow jak: okres
pozostawania w rejestrze bezrobotnych, rodzaj dzialalnosci w poprzednim okresie (np.
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studia), rodzaj pracy (np. eksport), warunki rozwiazania umowy o prace. (np. bez
wypowiedzenia lub z winy pracownika), lub wstrzymanie nauki w szkole zawodowej.
(Tresc ostatniego zdaniapowyzszego akapitujest niezgodna z aktualnie obowiQzujqcym stanem
prawnym - przyp. LM)
Zasilek dla bezrobotnych przysluguje poczawszy od naste_pnego dnia po
zarejestrowaniu sie osoby bezrobotnej. Maksymalny okres, w kt6rym przysluguje zasilek
to 12 miesie,cy. Prawo do zasilku moze bye przedluzone do 18 miesiecy w przypadku
kobiet, ktore przepracowaly 25 lat i me.zczyzn, ktorzy przepracx)wali lat 30. Jezeli w
okresie pobierania zasilku kobieta urodzi dziecko, okres prawa do zasitku zostaje
przedtuzony. Czas, w ktorym przysluguje prawo do zasilku moze by6 wydluzony na
krotki okres do osiagni^cia wieku emerytalnego. Po ukonczeniu kursu szkoleniowego dla
bezrobotnych, prawo do zasilku jest wydluzone dla jego uczestnikow o czas trwania
szkolenia, jezeli RUP nie posiada oferty zatrudnienia. Decyzje o prawie do zasilku sa
wydawane przez Rejonowe Urze.dy Pracy (RUP). RUP wyplaca odsetki, jezeli nie
przyznal prawa do zasilku osobie nieuprawnionej i jezeli wyplata zasilku zostala
opozniona. Rozporzadzenie 394 stwierdza, ze absolwenci nabieraja prawa do zasilku
dopiero po 3 miesiacach od dnia zarejestrowania i zachowuja to prawo do konca 12
miesiaca po ukonczeniu szkoly, tak wie.c maksymalny okres uprawnienia to 9 miesiccy.
Zasilek nie przysluguje lub zostaje zawieszony w przypadku, gdy:
1)

bezrobotny nie dopelnia obowiazku comiesie_cznego zglaszania sie. w RUP w celu
potwierdzenia gotowo^ci do podje,cia pracy,

2)

odrzuca oferte. zatrudnienia,

3)

nie moze podjac pracy z powodu pobytu za granica lub z innej przyczyny,

4)

zostal zwolniony z poprzedniego miejsca pracy z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecnosci (zostal zwolniony w trybie dyscyplinarnym - przyp. LM)

5)

odmowil poddania sie badaniom lekarskim majacym na celu sprawdzenie
przydatnoSci do pracy,

6)

otrzymal pozyczk^ na rozpocz^cie dzialalnosci gospodarczej,

7)

przebywa w areszcie oczekuj^c na rozprawQ,

8)

ma miesieczny dochod przewyzszaj^cy polowQ sredniej minimalnej placy w kraju,
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9)

odbywa sluzbe. wojskowa,

10)

otrzymuje rente.

11)

otrzymuje zasilek na dziecko (niezgodne ze stanem prawnym - przyp. LM)

12)

wspolmalzonek osoby bezrobotnej pozostajacy we wspolnym gospodarstwie
posiada dochod dwukrotnie przewyzszajacy srednia krajowa.
Standardowy okres, na ktdry mozna odmowic wyplaty zasilku wynosi 90 dni.

Bezrobotny, ktory otrzymal zasilek w wyniku ble.du (nienaleznie - przyp. LM), musi
zwrocic nadplacon^ sume, w ciagu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia z RUP.
Okres otrzymywania zasilku dla bezrobotnych zalicza sie. na poczet emerytury lub
renty. Artykul 28 Ustawy mowi, ze suma miesie,cznego zasilku zostaje zaokraglona do
1.000 zt w gore.. Artykul 30 Ustawy upowaznia Rade, Ministrow do skrocenia lub
wydluzenia okresu wyplat zasilku dla bezrobotnych w regionach (gminach) szczegolnie
zagrozonych.

Szczegolne zasady obowiazuja w przypadku zasilkow dla bezrobotnych rolnikow.
Ubezpieczenie spoleczne jest pokrywane w przypadku rolnikow, ktorym przysluguje
prawo do zasilku. Srodki na zasilki dla uprawnionych rolnikow pochodza z Funduszu
Pracy. Prawo do zasilku przysluguje tym rolnikom, kt6rzy przepracowali co najmniej 180
dni w innym miejscu w minionym roku i zostali zwolnieni z przyczyn zakladu pracy (/ nie
SQ wlasdcielami gospodarstwa rolnego o powierzchni ponad 2 ha przeliczeniowe - przyp.
LM).
Kodeks Poste,powania Administracyjnego okres la zasady przyznawania zasilkow
dla bezrobotnych. Kodeks podaje procedury podejmowania decyzji o prawie do zasilku,
okres wyplat zasilkow, wym6g zglaszania sie, do urze,du pracy w celu otrzymania oferty,
zasady zawiadamiania o chorobie i niezdolnosci do pracy oraz zasady wyplacania zasilku
szkoleniowego w okresie szkolenia. (Rejonowe Urzzdy Pracy SQ organami administracji i
dzialaJQ na zasadach okreslonych w KPA /tryb wydawana decyzji, odwoiania, dore_czenia,
tip./ - przyp. LM)
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b.

Posrednictwo pracy
Zasady funkcjonowania poSrednictwa pracy sa zawarte w Art. 11, 12 i 29 Ustawy.

Do chwili obecnej posrednictwo pracy funkcjonuje wedlug tych przepisow. Procedury
administracyjne pos*rednictwa zostaly okres'lone w Rozporzadzeniu nr 541 Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 (Dz. U. nr 122, poz. 541 - przyp. Rf).
Celem posrednictwa jest udzielanie pomocy bezrobotnym i zakladom pracy w
obsadzaniu wolnych miejsc pracy. Posrednictwo jest bezplatne dla wszystkich i dziala
wedlug naste,pujacych zasad:
1)

doste.pnos'ci dla wszystkich

2)

dowolnoSci

3)

r<5wnosci wszystkich poszukujacych pracy, niezaleznie od ich narodowosci,
przekonan politycznych i spolecznych, plci, wyznania i innych okolicznosci,

4)

doste.pnos'ci wszystkich ofert - oferty sa udoste,pniane publicznie.
Przepisy prawne zobowiazuja wszystkich pracodawcow do przekazywania ofert

pracy i mozliwosci przygotowania zawodowego do najblizszego RUP, ale nie przewiduje
sie kar za niedopelnienie tego obowiazku. RUPy sa obowiazane rejestrowac osoby
bezrobotne i poszukujace pracy.
Aby zachowac prawo do korzystania z uslug SUP, bezrobotni sa zobowiazani
zglaszac sie do RUP co najmniej raz w miesiacu, a takze ilekroc zostana wezwani przez
RUP do potwierdzenia gotowos'ci do podje,cia pracy, przyjecia oferty zatrudnienia lub
otrzymania informacji o mozliwos'ciach zatrudnienia, szkolenia lub przekwaliflkowania.
WUPy i RUPy oferuja poradnictwo zawodowe, kieruja do pracy lub na szkolenie.
Urze,dy te kieruja takze na badania lekarskie, psychologiczne i pedagogiczne w celu
okreslenia przydatnosci do pracy osob bezrobotnych. Bezrobotni nie moga bye obciazani
kosztami tych badan.

W Rozporzadzeniu nr 541 podane sa procedury administracyjne i przepisy
dotyczace funkcjonowania dzialdw poSrednictwa w RUPach. Procedury te dotycza:
1)

rejestracji osob bezrobotnych i poszukuja,cych pracy,

2)

prowadzenia ewidencji bezrobotnych i poszukujacych pracy,

3)

przeprowadzania testow zdolnosci zawodowych i prowadzenia poradnictwa
zawodowego,

4)

pozyskiwania i przyjmowania ofert pracy.

c. Szkolenia i przekwalifikowania
Przepisy o realizacji programow szkoleniowych podane sa w Art. 13-15 Ustawy.
Do chwili obecnej szkolenie fmansowane z budzetu panstwa jest prowadzone wedlug tych
przepisow.
Jezeli w danym rejonie nie ma mozliwosci ponownego zatrudnienia, RUP moze
zainicjowac programy szkolen lub przekwalifikowan. RUP powienien zorganizowac
program przekwalifikowan szczegolnie w przypadku, gdy:
1)

bezrobotni nie maja umiejetnosci zawodowych,

2)

istnieje potrzeba zapewnienia pracownikow posiadajacych okreslone umieje.tnosci,
zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy,

3)

poszczegolni bezrobotni utracili mozliwosci pracy w swoich dotychczasowych
zawodach.
Zasilek szkoleniowy moze bye przyznany osobie, ktora ma zapewnione

zatrudnienie po ukonczeniu kursu. Szkolenie nie powinno trwac dluzej niz 6 miesie_cy i nie
moze przekroczyc 12 miesiecy. Zasilek szkoleniowy stanowi 115% zasilku dla
bezrobotnych. Jezeli osoba bezrobotna nie ma prawa do zasilku, zasilek szkoleniowy jest
wyplacany przez RUP (wedtug Ustawy bezrobotni bez prawa do zasilku dla bezrobotnych,
nie otrzymuJQ zasttku szkoleniowego - przyp. LM).
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Jezeli osoba uczestniczaca w szkoleniu przestanie ucz^szczac na kurs przed jego
zakonczeniem, musi zwroci6 koszty szkolenia i ponownie ubiegac sis o zasilek dla
bezrobotnych.
Jezeli uczestnik szkolenia ma prawo do zasilku dla bezrobotnych, ma takze prawo
do:
1)

zasilku rodzinnego i zasilku pogrzebowego,

2)

zasifku z tytulu wypadku i chortfb zawodowych,

3)

ubezpieczenia.

Dotyczy to takze okresow niezdolnosci do pracy. Jednoczes"nie pokrywane sa skladki ZUS
oraz wyplacane sa zasilki dla czlonkoAv rodziny.

d.

Pozyczki na rozpocze,cie dzialalnosci gospodarczej
Przepisy dotyczace programow pomocy w rozpoczQciu dzialalnosci gospodarczej

okres lone sa w Art. 16 Ustawy i do chwili obecnej programy te sa realizowane wedlug
tych przepisow. Procedury administracyjne udzielania i monitorowania pozyczek zostaly
okres lone w Rozporzadzeniu nr 539 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia
1991 (Dz. U. nr 122, poz. 539 - przyp. RJ).
Rejonowy Urzad Pracy moze udzielic pozyczki bezrobotnym na rozpocze,cie
dzialalnosci gospodarczej. Wysokosc tej pozyczki nie moze przekraczac 20-krotnej
przecie.tnego wynagrodzenia. Jezeli firma dziala przez okres 24 miesie,cy od udzielenia
pozyczki, WUP moze umorzyc 50% pozyczki.
Umowy o udzielenie pozyczki sa zawierane z WUPem wedlug oprocentowania
preferencyjnego i wedlug zasad okreslonych przez MPiPS. Listy osob, ktorym udzielono
pozyczki sa podawane do publicznej wiadomosci.
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Procedury administracyjne zawarte w Rozporzadzeniu 539 okreslaja wymagania
dotyczace business planu przedstawianego przez osobe, ubiegajaca sie. o pozyczke.,
okreslaja oprocentowanie oraz maksymalny okres splaty a takze przewiduja wymog
natychmiastowej splaty w przypadku nie przystapienia do realizacji uzgodnionego business
planu.

e.

Pozyczki dla pracodawcow na tworzenie miejsc pracy
Przepisy rzadzace do chwili obecnej przyznawaniem pozyczek dla pracodawcow

na tworzenie miejsc pracy s$ okres'lone w Art. 16 Ustawy. Procedury administracyjne
udzielania i monitorowania pozyczek zostaly okreslone w Rozporzadzeniu 539 Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 (Dz. U. nr 122, poi. 539-przyp. RJ).
\

Rejonowe Urze_dy Pracy moga udzielac pozyczek istniejacym firmom na tworzenie
nowych miejsc pracy. WysokoSc pozyczki nie moze przekraczac 20-krotnego sredniego
wynagrodzenia na kazde nowe miejsce pracy. Nowe miejsca pracy musz^ bye
przewidziane na co najmniej 24 miesiace. Umowy o pozyczke. sa zawierane z WUPem,
przy oprocentowaniu preferencyjnym i wedlug zasad okreslonych przez MPiPS. Listy
osob, ktorym udzielono pozyczki sa podawane do publicznej wiadomosci.
Procedury administracyjne okreslone w Rozporzadzeniu 539 wymagaja, aby
pozyczkobiorca wykazal sie stalym poziomem zatrudnienia w ostatnich latach, posiadal
plan wykorzystania srodkow z pozyczki i okres'lil dokladna ilosc nowych miejsc pracy,
ktore chce utworzyc, placil odsetki w ciagu okreslonej Hczby miesiecy i aby niezwlocznie
zwrocil pozyczke., jezeli nie przystapi do tworzenia nowych miejsc pracy wedlug
uzgodnien.

f.

Roboty publiczne
Przepisy rzadzace do chwili obecnej organizacja robot publicznych sa okreslone w

Art.

18-19

Ustawy.

Procedury administracyjne realizowania programow

robot

publicznych zostaly okreslone w Rozporzadzeniu 540 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 17 grudnia 1991 (Dz. U. nr 122, poz. 540 - przyp. RJ). Niewielkie poprawki do
Rozporzadzenia 540 zawarte sa w Rozporzadzeniu 348 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28 sierpnia 1992 (Dz. U. nr 69, poz. 348 -przyp. RJ). Na mocy tego rozporzadzenia
zaostrzono przepisy dotyczace przyznawania prawa do realizacji robot publicznych w
zakladach, kt6re zwolnily pracownik6w w podleglych sobie jednostkach (przepis ten
dotyczyjedynieprac interwencyjnych -przyp. RJ).

Wynagrodzenie osob zatrudnionych w ramach rob6t publicznych do wysokosci
75% sredniego wynagrodzenia w szeSciu podstawowych galQziach gospodarki narodowej
oraz skladka ubezpieczeniowa sa pokrywane z budzetu panstwa. Programy robot
publicznych moga bye realizowane tylko przez agendy rzadowe (Na wniosek organizatora
robot publicznych, wynagrodzenie bezrobotnego skierowanego przez RUP i zatrudnionego
przytych robotach, pokrywanejestzFP, w wysokofd nie przekraczajacej 75% przecie.tnego
wynagrodzenia na kazdego skierowanego i zatrudnionego oraz skiadki na ubezpieczenie
spoieczne od tego wynagrodzenia - art. 18.1 Ustawy - przyp. RJ).
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej okreslilo nastepujace zasady organizowania
robot publicznych:
1)

roboty publiczne powinny obejmowad inwestycje w zakresie infrastruktury, takie
jak drogi, prace leSne, komunikacja itd.,

2)

roboty publiczne nie powiny stanowic konkurencji dla istniejacych firm,

3)

nab6r do rob6t publicznych powinien bye prowadzony przez Rejonowe Urz^dy
Pracy (RUP),

4)

oferty zorganizowania robot publicznych powinny bye zglaszane przez WUPy i
RUPy i zaopiniowane przez rady zatrudnienia,
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5)

kontrakty dotyczace przeprowadzenia robot publicznych musza zawierac
informacje na temat ilosci zatrudnianych osob, rodzaju pracy do wykonania,
terminu prac, zasad finansowania i RUPu, kt6ry skieruje bezrobotnych.
Chociaz nie wymaga tego Ustawa, Ministerstwo daje priorytet robotom

publicznym w regionach o najwyzszej stopie bezrobocia.

g.

Prace interwencyjne
Przepisy rzadzace do chwili obecnej organizacja prac interwencyjnych sa

okreslone w Artykulach 18-19 Ustawy. Procedury administracyjne dotyczace prac
interwencyjnych zostaly okreslone w Rozporzadzeniu 540 Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 (Dz. U. nr 122, poz. 540 - przyp. RJ). Niewielkie
poprawki do Rozporzadzenia 540 zawarte sa w Rozporzadzeniu 348 Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 1992 (Dz. U. nr 69, poz. 348 - przyp. RJ). Na mocy
tego rozporzadzenia zaostrzono przepisy dotyczace przyznawania prawa do realizacji prac
interwencyjnych w zakladach, kt6re zwolnily pracownik6w w podleglych sobie
jednostkach (oraz SQ w stanie likwidacji tub upadtofci - przyp. RJ).
Wynagrodzenie osob zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych do wysokosci
75% sredniej placy krajowej w szes"ciu podstawowych gafeziach gospodarki narodowej
oraz skladka ubezpieczeniowa s^ pokrywane z budzetu panstwa. Maksymalny czas trwania
programu prac interwencyjnych to 6 miesie,cy. (Rejonowy Urzod Pracy zwraca zakladowi
pracy cze.sc wydatkow poniesionych na wynagrodzenia zwiqzane z zatrudnieniem
bezrobotnego przy pracach interwencyjnych, wwysokofci nie przekraczajocej przyslugujacego
wynagrodzenia przez okres do 6 miesie_cy. Jezeli bezrobotny nie byl uprawniony do zasilku,
zwrotowi podlega wynagrodzenie w wysokosci zasiiku minimalnego oraz skladki od tego
zasilku - art. 17.1 Ustawy -przyp. RJ).
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Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej okres lilo nastepujace ogolne zasady
organ izacji prac interwencyjnych:
1)

prace interwencyjne nie powiny stanowic konkurencji dla firm prywatnych (dotyczy
wszystkich zakladow pracy - przyp. RJ).

2)

prace interwencyjne moga by6 podejmowane tylko przez firmy, ktore nie zwolnily
wiecej niz 10% swoich pracownik6w w ciagu ostatnich 6 miesiQcy,

3)

prace intewencyjne nie moga by6 organizowane przez partie polityczne, zwiazki
zawodowe,

urze,dy podlegte naczelnym

organom

wladzy panstwowej

i

administracyjnej i przedstawicieli obcych panstw,
4)

nabor pracownik6w do prac interwencyjnych powinien odbywac sie za
po^rednictwem Rejonowych Biur Pracy,

5)

w umowach o realizacje prac interwencyjnych musza by6 podane informacje na
temat ilosci zatrudnianych os<3b, rodzaju pracy do wykonania, terminow prac,
zasad fmansowania i RUPu, ktory skieruje bezrobotnych.

h.

Dotacje do wynagrodzen zatrudnianych absolwentow
Przepisy rzadzace do chwili obecnej przyznawaniem dotacji do wynagrodzen

zatrudnianych absolwentow 53 okreslone w Art. 26-27 Ustawy.
Zaklady pracy, kt6re zatrudniajg absolwent6w, sa zwolnione z podatku na rzecz
Funduszu Pracy od plac tych pracownik6w przez okres do 12 miesiecy. Ponadto RUP
moze wyplacac zakladowi zatrudniajacemu absolwentow sume rowna zasilkowi dla
bezrobotnych i pokrywac ubezpieczenie, ktore RUP musialby zaplacic gdyby absolwent
pozostawal bez pracy. Dotacje te sa wyplacane przez okres do 12 miesiecy pod
warunkiem, ze zatrudnienie bedzie trwalo ponad 12 miesiecy. (Zaklady pracy zatrudniaJQce
absolwentow SQ zwolnione od ustalania od wynagrodzen tych absolwentow sktodki na FP,
podatkow odplac, od wynagrodzen, i za \vzrost wynagrodzen -przez okres nieprzekraczaJQcy
12 miesizcy od dnia zatrudnienia absolwenta skierowanego przez RUP - an, 26 Ustawy przyp. RJ}.

strona 27

C.

Cele program6w rynku pracy
W rozdziale tym przedstawione sa cele kazdego z program6w rynku pracy

podanych w Tabeli II-3. Cele te zostaly okres'lone przez Komitet Doradczy i Komitet
Sterujacy programu TOR 2. Precyzyjne sformulowanie ce!6w programu jest pierwszym
krokiem w opracowaniu systemu zarzadzania, kt6ry zmierza do osiagnie,cia wynik6w a
nie skupia sie, na procesie jako takim. Wskazniki efektywnos'ci programu przedstawione w
niniejszym raporcie zostaly wybrane w taki sposob, aby stanowily bodzce zgodne z
celami omawianych tu programow.

a.

Zasilki dla bezrobotnych/Ubezpieczenie
tymczasowe zasilki dla bezrobotnych,
motywowanie os6b pobierajacych zasilek do ponownego podje_cia pracy

b.

Posrednictwo:
wyszukiwanie odpowiedniego zatrudnienia dla poszukujacych pracy,
motywowanie rejestrujacych si? do poszukiwania pracy,
prowadzenie stalego rejestru ofert pracy.
Cel ten jest realizowany poprzez:
pozyskiwanie ofert pracy od pracodawcow wraz z dokladnym opisem,
kierowanie wlasciwych osob na wlasciwe miejsca pracy

ocena umieJQtnos'ci, predyspozycji i oczekiwan poszukujacych pracy,
pomoc w zawieraniu nowych um6w o prace.,
pomoc bezrobotnym w aktywnym poszukiwaniu pracy.

c.

Szkolenia i przekwalifikowania:
zapewnianie umieJQtnos'ci zawodowych osobom bez kwalifikacji,
w dluzszej perspektywie - dostosowanie struktury zawodowej siiy roboczej
do zmieniajacych sie. potrzeb gospodarki,
wyszukiwanie zatrudnienia dla uczestnikdw szkolen.
Cel ten jest realizowany poprzez:
rozwijanie umieje.tnos'ci,
zapewnianie nowych umieje.tnos'ci zawodowych dajacych wie.ksze szanse
zatrudnienia,
zapobieganie zwolnieniom spowodowanym brakiem umieje.tnosci (szkolenie
w zakladzie pracy),
informowanie szkol prowadzacych szkolenie zawodowe o obecnych i
przyszlych mozliwos'ciach zatrudnienia.

d.

Pozyczki dla bezrobotnych na rozpocze,cie dzialalnosci gospodarczej:
promowanie rozwoju malych firm,
umozliwianie bezrobotnym ponownego zatrudnienia poprzez rozpocze_cie
dzialalnosci gospodarczej,
tworzenie nowych miejsc pracy,
zwolnienie Funduszu

Pracy z obowiazku

platnosci

zasilkow dla

bezrobotnych.
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e.

Pozyczki dla pracodawcow na tworzenie nowych miejsc pracy:
promowanie ponownego zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc
pracy,
wspieranie rozwoju lokalnych firm,
promowanie uprzywilejowanych sektorow (galezi) gospodarki,
zwolnienie Funduszu Pracy z obowi^zku platnosci

zasilkow dla

bezrobotnych.

f.

Roboty publiczne:
zmniejszanie dlugoterminowego bezrobocia,
rozwijanie lokalnej infrastruktury w celu tworzenia nowych miejsc pracy,
zapewnianie pracownikom nowych umieje.tnosci,
promowanie ponownego zatrudnienia przez zapewnienie gotowosci do
rozpocze,cia pracy.

g.

Prace interwencyjne:
zmniejszanie dmgoterminowego bezrobocia,
stwarzanie mozliwosci stalego zatrudnienia,
zapewnianie pracownikom nowych umiejetnosci,
wspieranie rozwoju lokalnych firm,
promowanie uprzywilejowanych sektorow (gale,zi) gospodarki,
promowanie ponownego zatrudnienia przez zapewnienie gotowosci do
rozpocze,cia pracy
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h.

Dotacje do plac za zatmdnianie absolwent6w:
zache.canie do zatrudniania absolwent6w,
wspieranie uzyskiwania praktycznych umieje,tnosci zawodowych przez
absolwentow i zwiejcszanie w ten sposob ich szans na znalezienie stalego
zatrudnienia.

Rys. II-1, przedstawiony ponizej, daje usystematyzowany obraz celow programow rynku
pracy i stanowi pomoc w Okies'leniu wskaznik6w efektywnosci (WE), kt6re wspomagaja
realizacje. tych celow. Po lewej stronie na Rys. II-l przedstawiono piramide, ilustrujaca
hierarchic, celow program6w rynku pracy. Po prawej stronie rysunku znajduje sie,
objasnienie czterech poziomow piramidy w kategoriach WE.
Celem nadrze.dnym programow rynku pracy jest ponowne zatrudnienie osob
bezrobotnych. Cel ten jest przedstawiony na szczycie piramidy na Rys. II-l. Dwie
kategorie wskaznikow efektywnosci sluza do zmierzenia powodzenia w realizacji tego
celu: p - poziom ponownego zatrudnienia oraz k - koszt ponownego zatrudnienia. Drugi
poziom piramidy przedstawia eel swiadczenia uslug przejsciowych, ktorych zadaniem jest
lagodzenie przejscia z bezrobocia do ponownego zatrudnienia. Kategorie wskaznikow
efektywnosci mierzace koszt osiagnie.cia tego celu to: a - koszty administracyjne oraz u koszty utrzymania.
W piramidzie na Rys. II-l dwie dolne kategorie sa oddzielone od gornych
podwqjna linia w celu podkreslenia waznego rozroznienia. Dwie dolne warstwy piramidy
obejmuja cele, ktore sa bardziej zorientowane na program. Trzeci poziom jest oddzielony
od czwartego poniewaz w niektorych programach wystepuja pewne znaczne ograniczenia
w wydatkach i kwestie zwiazane ze stopa. zwrotu pozyczek. Kategorie wskaznikow
efektywnoSci dla poziomu trzeciego, kt6ry dotyczy g!6wnie utrzymania sprawnosci
finansowania to: d - dopuszczalny limit wydatkow oraz s - stopa zwrotu pozyczek.
Podstawe, piramidy stanowi szereg roznych celow zorientowanych na poszczegolne
programy, a wskazniki efektywnosci dla tej kategorii to: c - cele wlasciwe poszczegolnym
programom. Jest to podstawa piramidy poniewaz to wlasnie zroznicowanie programow
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stanowi o ich wartosci jako calosci. Roznorodnosc ta jest konieczna, poniewaz
zaspokojenie wszystkich potrzeb za pomoca jednego programu nie jest mozliwe.
Kolejna czejcia strategii opracowania wskaznikow efektywnosci jest takie ich
wyszczegolnienie, aby mozna by to dokonywac przekrqjowych porownan mie_dzy
poszczegolnymi programami. Podobienstwo pewnych WE powinno to umozliwic.
Faktycznie, w przypadku dwoch par programow, prawie wszystkie WE sa identyczne. Te
dwie pary to (1) roboty publiczne i prace interwencyjne oraz (2) pozyczki dla
bezrobotnych na rozpocze,cie dzialalnos'ci gospodarczej oraz pozyczki dla pracodawcow na
tworzenie nowych miejsc pracy.

D.

Struktura instytucjonalna i procesy wspomagajace strategic, polityki rynku pracy
Aby planowac optymalna strukture system6w informacyjnych konieczne jest

opracowanie calosciowych modeli funkcjonalnych poszczegolnych cze.s'ci SUP: UP, WUP
i RUP. Na podstawie tych modeli mozliwe jest zdefmiowanie jednego calosciowego
modelu funkcji. Model ten jest przedstawiony w Rozdziale III poswiQconym przegladowi
informacyjnemu.
1. Urzad Pracy (UP) - Model calosciowy
Na Rys. II-2 przedstawiono model funkcjonalny Urzedu Pracy (UP). Wyrozniono
osiemnascie glownych funkcji UP i podzielono je na cztery grupy:
*

6 Funkcji Zarzadzania Ogolnego

*

3 Funkcje Urzedow Pracy

*

3 Funkcje Ekonomiczne

*

6 Funkcji Rynku Pracy
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Funkcje te moga by£ ze soba powiazane w nastepujacych sieciach:
*

Lokalna Sie6 Komputerowa (LSK)

*

Sie6 Komputerowa Wielkiego Obszaru (SKW)

*

Globalna Sie6 Komputerowa (GSK) mie_dzy SUP a partnerami z zewnatrz

2.

Wojewodzki Urzad Pracy (WUP) - Model caloSciowy

Rysunek II-3 przedstawia model funkcjonalny dla Wojew6dzkich Urze,dow Pracy
(WUP). Wyr6zniono dziewie,6 podstawowych funkcji WUP, podzielonych na trzy grupy:
*

4 Funkcje Zarzadzania Og61nego

*

3 Funkcje Ekonomiczne

*

3 Funkcje Rynku Pracy

Funkcje te moga bye ze soba powiazane poprzez LSK, SKW i GSK.

3.

Rejonowe Urze,dy Pracy (RUP) - Model caloSciowy

Rysunek II-4 przedstawia model funkcjonalny

Rejonowych Urze,dow Pracy

(RUP). Wyr6zniono dziesie.6 zasadniczych funkcji RUP i podzielono je na trzy grupy tak
samo, jak w Modelu WUP. Lacznosc mie,dzy tymi funkcjami odbywa sie, za
posrednictwem tych samych typ6w sieci.
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Rys. 11-4 Model funkcjonalny Rejonowego Urze.du Pracy

4.

Calosciowa architektura organizacji

Rysunek II-5 przedstawia architekture, organizacji z punktu widzenia klienta.
Fundusz Pracy i Programy stwarzaja mozliwos'ci dla bezrobotnych. Bezrobotni zwracaja
SIQ o pomoc w znalezieniu pracy, o zasitki, o skierowania na szkolenie i s$ odbiorcami
innych using Swiadczonych przez RUPy. Realizacja tych program6w dostarcza danych,
kt6re stanowia sprze_zenie zwrotne umozliwiajace analize, realizacji program6w i kontrole
dzialan organizacyjnych. Dzialania majace na celu przywr6cenie bezrobotnych do pracy,
prowadzone przez RUP, sa realizowane w oparciu o przepisy prawne ustalane na szczeblu
rzadowym.
Rysunek II-6 stanowi przeglad

instytucjonalny programow rynku pracy

realizowanych na poziomie WUP i RUP. WUP sporzadza plany i przydziela £rodki na
programy rynku pracy, a RUP realizuje te plany oraz zawiera umowy dzialajac w interesie
bezrobotnych.
E.

System oceny, planowania i rozdzial ^rodk6w
Ponizej przedstawiono opis kazdej cze.^ci systemu oceny, planowania i rozdzialu

srodk6w na programy rynku pracy w Polsce. Ostatni podrozdzial w tej czejci zawiera opis
wzajemnych powiazan miedzy poszczeg61nymi cze.^ciami.
1.

Wskazniki efektywno^ci
W monitorowaniu skutecznosci programow rynku pracy zwraca sie. przede

wszystkim uwage na dzialania biezace, ktore moga bye szybko wdrozone i moga stac sie
naturalna czQscia systemu zarzadzania. Dzialania te zwane sa wskaznikami efektywnosci
(WE).
Oczywiscie zbior wskaznikow efektywnosci (WE) powinien bye tak dobrany, aby
stanowily one wytyczne pomocne w realizacji celow programow, ale glowna zasad^
rzadzaca opracowaniem wskaznikow efektywnosci jest podkreslenie roli wynikow a nie
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przebiegu samego procesu. Jest to szczegolnie wazne przy wprowadzaniu takiego systemu
w agendach rzadowych, gdzie planowanie i tworzenie struktury organizacyjnej bylo do
niedawna celem g!6wnym.
Aby wskazniki efektywnosci byty uzyteczne, ich liczba nie powinna bye duza.
Szczegolnie teraz, w okresie wysokiego bezrobocia w Polsce wazne jest, aby system
monitorowania efektywnosci program6w rynku pracy nie stanowit dodatkowego
obci^zenia administracyjnego dla wojew6dzkich i rejonowych urzQdow pracy, ktorych
najwazniejszym zadaniem powinna bye obstuga bezrobotnych. Proponowana lista WE
zawiera nie wie,cej niz osiem dzialan dla kazdego programu. Do wskaznik6w efektywnosci
potrzebne sa ankiety przegladu naste,pstw dla uczestnik6w programtfw. Ankiety te nie
powinny zawierac" wie,cej niz dziesiec" pytan. Przez ograniczenie pomiar6w efektywnosci
do niewielkiej liczby wskaznik6w mozna zapewni6 prostote, ankiet. Posluzy to
zwiekszeniu warygodnos'ci zgromadzonych danych, zwie,kszy ilosc otrzymanych
odpowiedzi, oraz prawdopodobienstwo, ze system sie, sprawdzi w czasie staj^c SJQ
zrodlem cennych informacji na temat realizacji programow.
Naste.pna wazna sprawa jest kompatybilnos'c bodzc<3w. Wazne jest, aby przy
wyznaczaniu WE dla program6w rynku pracy cele po^rednie wynikajace z WE byly
spojne z celami ogolnymi nakre^lonymi w programach. Skuteczno^c kierowania
programami mierzona przez WE nie powinna by6 kojarzona z niezamierzonymi skutkami
negatywnymi. Jezeli odwolamy sie do oznaczen podanych w powyzszym omowieniu
hierarchii cel(5w program6w rynku pracy podanym w Rozdziale II.C, wskazniki
efektywnosci przedstawione w Tabeli II-4 sa odniesione do ce!6w, kt6re maja mierzyc. Po
nazwie kazdego WE naste,puje litera oznaczajaca kategorie, efektywnosci.
Przegladajac liste wskaznik6w efektywnosci (WE) dla kazdego z osmiu
programow widzimy, ze wskazniki te umozliwiaja monitoring skutecznosci realizacji
celow tych programow. Zestawienie wskaznikow przedstawione jest w Tabeli II-5.
Matryca ta ukazuje mozliwosc dokonania porownan, za pomoca. WE, wszystkich
aktywnych form przeciwdzialania bezrobociu (wszystkich z wyj^tkiem programu wyplat
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Rys. 11-5 Architektura organizacji z perspektywy klienta

Rys. 11-6 Instytuqonalny przeglqd programow rynku pracy (schemat przeotywu danych)

zasilkow, ktory jest forma bierna); mozna tego dokonac w kategoriach (p) - poziomu
ponownego zatrudnienia oraz (k) - kosztu ponownego zatrudnienia). Programy wyplat
zasitkow i posrednictwa mozna porownac pod wzgledem kosztow administracyjnych (a).
Wszystkie programy z wyjatkiem posrednictwa, w ramach ktorego nie udzielana jest
zadna pomoc fmansowa, mozna porownac w kategoriach kosztow utrzymania (u). Rodzaj
skargi administracyjnej na temat tego, czy wydatki znajduja sie ponizej dopuszczalnego
poziomu, mozna sprawdzic w przypadku pieciu programow za pomoca kryterium
dopuszczalnego limitu wydatkow (d). Zwrot netto pozyczek mozna sprawdzic w
przypadku dwoch programow, w ramach ktorych udziela sie pozyczek, za pomoca
wskaznika stopy zwrotu pozyczek (s). Ponadto, poniewaz w kazdym programie
realizowane 53 cele jemu tylko wlas*ciwe, ktorych nie mozna zrealizowac w innym
programie,

przewidziano

wskazniki efektywnosci

realizacji

"ce!6w

wlasciwych

poszczegolnym programom" (c).
Matryca przedstawiona w Tabeli II-5 pokazuje,

ze system wskaznikow

efektywnosci umozliwia porownania mi^dzy programami i wojewodztwami. Tak wi^c
informacje zaczerpni^te ze wskaznikow efektywnosci moga bye wykorzystane w
wojewodztwaeh do wybrania optymalnej kombinacji programow a w UrzQdzie Pracy
moga one posluzyc do wlasciwego przeznaczania J$rodk6w finansowych.
Poniewaz wojewodztwa roznia sie potencjalem przemyslowym i gospodarczym i
wobec tego czas realizacji i skala poszczegdlnych program6w sa w nich rozne, proponuje
sie, wiekszosc wskaznikow w kategoriach wzglednych. Wyjatkiem sa WE odnoszace sie
do zarobkow. W rozdziale poswieconym wyliczaniu wskaznikow efektywnosci zaleca sie,
aby poza danymi charakteryzujacymi poszczegolne regiony, gromadzic takze informacje
demograficzne na temat uczestnik6w programow. Pozwoli to na dostosowanie celow
wskaznikow efektywnosci do zroznicowanych warunkow, w ktorych bezrobotni otrzymuja
pomoc w znalezieniu nowej pracy oraz do roznic wynikajacych z liczby bezrobotnych
obslugiwanych w poszczegolnych regionach. Metodologia dostosowawcza moze bye
wykorzystana do skupienia szczegolnej uwagi i dzialan na tych, ktorzy znajduja sie w
szczegolnie trudnej sytuacji, takich jak osoby pozostajace bez pracy przez dlugi okres
czasu.
strona 42

Tabela II-4
Wskazniki efektywnoSci dla program6w rynku pracy
A.

Zasilki dla bezrobotnych

A. 1

Koszty administracyjne w przeliczeniu na jedna osobe, otrzymujaca zasilek (a)

A.2

Srednia wysokosc miesiecznego zasitku otrzymywanego w okresie pozostawania
bez pracy (u)

A.3

Sredni okres pobierania zasilku wyrazony jako procent okresu dopuszczalnego (c)

A.4

Srednia ilo^c dni otrzymywania zasilku dla bezrobotnych (c).

A.5

Srednia stopa zarobk6w zastepczych (c)

B.

Posrednictwo pracy

B. 1

Ilosc skierowanych do pracy w stosunku do ponownie zatrudnionych (p)

B.2

Sredni koszt ponownego zatrudnienia jednej osoby (k)

B.3

Sredni koszt jednej wizyty w ramach posrednictwa pracy (a)

B.4

Srednia ilosc dni do momentu obsadzenia wolnego miejsca pracy (c)

B.5

Sredni koszt pozyskania jednego skierowania do pracy (c)

C.

Szkolenia i przekwalifikowania

C.I

Procent absolwentow kurs6w zatrudnianych po ukonczeniu szkolenia w okresie
przegladu nastepstw (p)

C.2

Sredni koszt kursu w przeliczeniu na jednego zatrudnionego absolwenta szkolenia
w okresie przegladu naste_pstw (p)

C.3

Sredni koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika szkolenia (u)

C.4

Procent uczestnikow konczacych kursy szkoleniowe (c)
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C.5

Srednie miesie_czne zarobki osob zatnldnionych po ukonczeniu kursu w okresie
przegladu naste_pstw (c)

C.6

Procent zatnldnionych absolwent6w kurs6w pracujacych w w zawodzie nabytym w
czasie szkolenia w okresie przegladu nastepstw (c)

C.7

Procent

absolwentow

szkolenia

w

dalszym

ciagu

zatnldnionych

w

przedsiebiorstwie, kt6re organizowalo szkolenie w okresie przegladu naste_pstw (w
przypadku szkolenia os6b zatnldnionych) (c)
C.8

Sredni koszt przypadajacy na jednego absolwenta kursu w dalszym ciagu
zatmdnionego w przedsiebiorstwie, kt6re organizowalo szkolenie w okresie
przegladu nastepstw (w przypadku szkolenia dla pracownik6w) (c)

D.

Male firmy (pozyczki dla bezrobotnych na rozpoczQcie dzialalnosci gospodarczej)

D.I

Procent osob prowadzacych w dalszym ciagu swoja firme. w okresie przegladu
nastepstw (p)

D.2

Srednia kwota przyznanej pozyczki jednej osobie, ktora w dalszym ciagu posiada
swoja firme, w okresie przegladu nastQpstw (k)

D.3

Srednia kwota przypadajaca najedna pozyczke, (u)

D.4

Wskaznik wykorzystania najwyzszej dopuszczalnej kwoty przeznaczonej na
pozyczki tego typu (d)

D.5

Pozyczki splacone, wyrazone jako procent pozyczek udzielonych (s)

D.6

Osoby dodatkowo zatrudnione przypadajace na jedna osobe,, ktora w dalszym
ciagu prowadzi swoja firme w okresie przegladu naste_pstw (c)

E.

Tworzenie nowych miejsc pracy (pozyczki dla pracodawcow na tworzenie nowych
miejsc pracy)

E. 1

Procent osob w dalszym ciagu zatrudnionych w okresie przegladu nastQpstw (p)

E.2

Srednia kwota pozyczki przypadajaca na jedna osobe. w dalszym ciagu zatrudniona
w okresie przegladu nastQpstw (k)
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E.3

Srednia wysokoSc pozyczki przypadajaca na jedno nowe miejsce pracy (u)

E.4

Srednia kwota pozyczki wyrazona jako procent maksymalnej dopuszczalnej kwoty
pozyczki (d)

E.5

Procent splaconych pozyczek w stosunku do pozyczek udzielonych (s)

E.6

Stosunek liczby faktycznie stworzonych miejsc pracy do liczby obiecanych miejsc
pracy (c)

F.

Roboty publiczne

F. 1

Procent uczestnik6w rob6t publicznych, kt6re otrzymaly stale zatrudnienie (p)

F.2

Koszt dotacji w przeliczeniu na jednego uczestnika rob6t publicznych, ktory
otrzymal stale zatrudnienie (k)

F.3

Sredni koszt dotacji przypadajacy na jednego uczestnika rob6t publicznych (u)

F.4

Procent bezrobotnych, ktdrzy odm<5wili udzialu w robotach publicznych (s)

F.5

Wskaznik wykorzystania maksymalnej prawnie dopuszczalnej kwoty, jaka mozna
przeznaczyc na dotacje do jednego programu robot publicznych (d)

F.6

Procent os6b o wznowionym prawie do zasilku dla bezrobotnych po zakonczeniu
robot publicznych (c)

G.

Prace interwencyjne

G. 1

Procent uczestnik6w prac interwencyjnych, kt6rzy otrzymali stale zatrudnienie (p)

G.2

Koszt dotacji przypadajacy na jednego uczestnika prac interwencyjnych, ktory
otrzymal stale zatrudnienie (k)

G.3

Sredni koszt dotacji na jednego uczestnika prac interwencyjnych (u)

G.4

Procent bezrobotnych, kt6rzy odm6wili udzialu w pracach interwencyjnych (s)

G.5

Wskaznik wykorzystania maksymalnej prawnie dopuszczalnej kwoty, jaka mozna
przeznaczyc na dotacje do jednego programu prac interwencyjnych (d)

G.6

Procent osob o wznowionym prawie do zasilku dla bezrobotnych po zakonczeniu
prac interwencyjnych (c)
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H.

Dotacje do wynagrodzen zatrudnianych absolwentow

H.I

Procent uczestnikow programu, kt6rzy sa zatrudnieni na stale w okresie przegladu
nastepstw (p)

H.2

Koszt dotacji przypadajacy na jednego absolwenta, ktory jest zatrudniony na stale
w okresie przegladu nastepstw (k)

H.3

Sredni miesie.czny koszt dotacji do wynagrodzen (u)

H.4

Sredni czas trwania dotacji jako procent maksymalnego dopuszczalnego okresu
trwania dotacji (d)

H.5

Ilosc

uczestnikow

programu jako

procent

wszystkich

zarejestrowanych

bezrobotnych absolwent6w (t)
H.6

Srednia miesie_czna dotacja do plac jako procent maksymalnej dopuszczalnej dotacji
(d)

H.7

Sredni czas trwania dotacji na jednego uczestnika programu (c)
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Tabela II-5
Wskazniki w odniesieniu do kategorii efektywnoSci
wedlug hierarchii ce!6w programowych

Kategorie efektywnos'ci

Nazwa programu

p

k

C. Szkolenie i przekwalif.

x

x

D. Male firmy

x

x

E. Tworzenie nowych m. pracy

x

x

F. Roboty publiczne

x

x

G. Prace intewencyjne

x

x

H. Dotacje dla absolwent6w

x

x

a

u

d

s

A. Zasilki dla bezrobotnych
B. Posrednictwo

p - poziom ponownego zatrudnienia

k - koszt ponownego zatrudnienia
a - koszty administracyjne
u - koszty utrzymania
d - dopuszczalny limit wydatkow
s - stopa zwrotu pozyczek
c - cele wlas*ciwe poszczeg61nym programom
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2.

Dane potrzebne do wyliczenia wskaznik6w efektywnosci
System danych, ktory zostat wypracowany dla potrzeb programow rynku pracy w

Polsce na poczatku lat 90-tych, mial na celu zapewnienie wyplat zasttkow a nie
dostarczenie informacji potrzebnych do oceny skutecznosci programow. Natomiast na
poczatku obecnej dekady wlasciwe kierowanie programami rynku pracy stalo sie, glownym
elementem polityki rzadu, ktora zmierzala do zapewnienia stabilnosci i poczucia
bezpieczenstwa w okresie ogromnej niepewnos'ci spetecznej i gospodarczej. W miare. jak
spada tempo przyrostu bezrobocia i wzrasta obciazenie budzeru panstwa, zasadniczego
znaczenia nabieraja wiarygodne informacje sluzace dokumentowaniu skutecznosci
programow rynku pracy.
Wlasciwa ocena skutecznosci programow rynku pracy wymaga szeregu
precyzyjnych informacji na temat uczestnik6w programu.

Poniewaz uczestnicy

przystepuja do wiejcszosci program6w po zarejestrowaniu sie. w urze_dzie pracy, zaieca
siQ, w celach oszcze.dnosciowych, jednorazowe gromadzenie danych demograficznych w momencie rejestracji. Jest to rozwiazanie mozliwe do zastosowania pod warunkiem, ze
dane be_da przechowywane w relacyjnym systemic zarzadzania baza danych (RSZBD),
zalecanym w niniejszym raporcie.
Nalezy podjac probe zarejestrowania w urz^dzie pracy wszystkich osob, ktore
chca skorzystac z jego uslug, niezaleznie od tego, jak cze.sto faktycznie z tych uslug
korzystaja. Dane demograficzne, takie jak: wiek, plec i wyksztalcenie, a takze takie
informacje dotyczace poprzedniego miejsca pracy, jak kwalifikacje, wynagrodzenie,
godziny pracy, branza, powinny bye umieszczone w rejestrze urze,du pracy przy pomocy
podobnego mechanizmu wprowadzania danych, ktory jest stosowany w przypadku osob
zatrudnionych a korzystajacych z programow majacych na celu zapobiezenie bezrobociu,
takich jak np. przekwalifikowania pracownikow. Dane osobowe pozwola na sprawdzenie
wynikow programu wedlug grup. Pozwola takze na wypracowanie metodologii
dostosowania wskaznikow efektywnosci a takze, bye moze, na dokonanie quasieksperymentalnej oceny wplywu programow.
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W przypadku wielu programow nalezy podjac pr6be, zebrania informacji na temat
pracy, ktora podjal bezrobotny po zakonczeniu przez niego uczestnictwa w programie.
Informacje te moglyby by£ cze£ciowo czerpane z notatek o skierowaniu bezrobotnego do
pracy, sporzadzanych w dziale posrednictwa. W celu stworzenia bazy danych kontrolnych
dla wiejcszosci programbw wystarczyloby wyslac poczta prosta ankiete., wraz z koperts z
adresem zwrotnym i znaczkiem oraz krotkie pismo adresowane do uczestnikow
program6w z proSba. o pomoc. Ankieta taka powinna bye przesylana do respondentow po
uplywie trzech miesie,cy po ich ostatnim kontakcie z programem rynku pracy. Ankieta
powinna zawierac nie wie,cej niz dziesie,c pytan na temat: (1) aktualnego zatrudnienia, (2)
wysokosci zarobkow, (3) wykonywanego zawodu; pozwoliloby to na sprawdzenie
przydatnosci szkolenia.
W Za!aczniku A do niniejszego raportu podano dwadzieScia list danych, ktore w
sytuacji idealnej powinny bye dost^pne za po^rednictwem relacyjnego systemu
zarzadzania baza danych (RSZBD) takiego jak np. Oracle lub Ingress. Listy te podane sa
w postaci zmiennych w zestawieniach RSZBD, dost^pnych przy opracowywaniu raportow
za pomoca J^zyka Strukturalnych Zapytan (JSZ). Listy te zawieraja zmienne dotycza.ce
danych osobowych poszczeg61nych uczestnik6w programu, danych o poszczegolnych
programach, pozyczkach lub szkoleniach zapewnianych przez zaklady pracy, a takze
zmienne dotyczace wojewodzkich i rejonowych urze,dow pracy. Proponuje sie, aby
struktura bazy danych byla oparta na zestawach hasel pierwszorzQdnych i drugorze,dnych.
Hasla pierwszorzedne to numer identyfikacyjny PESEL, a haslo drugorz^dne to numer
rejonowego urz^du pracy, wojewodzkiego urze,du pracy, numer kursu szkoleniowego,
robot publicznych lub prac interwencyjnych oraz numer pozyczki.
Wymagania dotyczace danych podane s^ na osobnych listach, aby latwo mozna
byto potwierdzic, ze ilosc danych do wyliczenia wskaznikow efektywnosci jest
wystarczaja.ca. W Zalaczniku B do niniejszego raportu podana jest lista wzorow do
wyliczania wskaznikow efektywnosci. Dane na pierwszych pie_ciu listach potrzebne sa do
dokonywania oceny wszystkich programow. Jezeli dane te zostana raz zgromadzone,
zmniejszy sie ilosc niepotrzebnych czynnosci i zminimalizowane zostana wymagania w
zakresie przechowywania informacji. Pierwsze z trzech list zawieraja informacje na temat

poszczegolnych uczestnikow program<5w (1) informacje demograficzne i dane na temat ich
poprzedniego zatrudnienia - ktore powinny bye zaczerpnie,te z rejestrow urze.dow pracy,
(2) dane osobowe w chwili zakonczenia uczestnictwa w programie - na podstawie ankiety
wypelnianej po zakoriczeniu uczestnictwa w programie, a takze (3) dane osobowe z
ankiety przegladu naste,pstw - przesylanej po trzech miesiacach po zakonczeniu
uczestnictwa w programie. Kolejne dwie listy zawieraja dane dostepne na poziomie
urze_dow pracy: (4) rejonowego urzedu pracy i (5) wojewodzkiego urze,du pracy. Nalezy
takze wspomniec, ze wiele z danych zawartych w listach przedstawionych ponizej nie
powinno bye wykorzystanych bezposrednio do wyliczenia WE ale do wypracowania
metodologii dostosowawczej na wypadek zmiennych warunkow ekonomicznych w
poszczegolnych regionach i do udoskonalenia skutecznos"ci swiadczonych uslug. Poza
wykorzystaniem ich w metodologii dostosowawczej, dane demograficzne, takie jak wiek,
plec, wyksztalcenie, zawod oraz rodzaj zatrudnienia, umozliwiaja badanie wynikow
programow wedlug grup; powinny one takze umozliwic dokonywanie szeregu quasieksperymentalnych ocen wplywu programow w przyszlosci.

3.

Plan ogolny programow rynku pracy przygotowywany przez Wojewodzki Urzad
Pracy
Plan ogolny program6w rynku pracy przygotowywany przez Wojewodzki Urzad

Pracy stanowi dlugoterminowa umowe. mie,dzy UrzQdem Pracy a WUP okreslajaca
kwestie realizacji, zarzadzania i oceny. Propozycja planu ogolnego przygotowywanego
przez Wojewodzki Urzad Pracy jest przedstawiona w Zalaczniku C do niniejszego
raportu. Po osiagnie,ciu porozumienia przez Wojewodzki Urzad Pracy z Urze,dem Pracy
na temat planu ogolnego, plan ten obowi^zuje na czas nieokreslony. Powinien on bye
jednak okresowo uaktualniany w miare wprowadzania istotnych zmian.
Plan ogolny stanowi ramy dla programow rynku pracy i daje minimalna rezerwQ w
planie rocznym na poszczegolne programy rynku pracy. Plan ogolny okresla procedury
wspolne dla kilku programow. Poniewaz plan ogolny nakresla cele programow rynku
pracy, nalezy dopracowac jego zawartosc przed zakonczeniem prac nad tresci$ planu
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rocznego. Oznacza to, ze nalezy jasno sprecyzowac cele ogolne program6w rynku pracy
przed nakresleniem ce!6w posrednich dla dzialan w ramach poszczegolnych programow.

4.

Plan roczny programdw rynku pracy przygotowywany przez Wojew6dzki Urzad
Pracy
Plan roczny program6w rynku pracy sporzadzany przez Wojew6dzki Urzad Pracy

stanowi oficjalna umowe mie,dzy Wojew6dzkim Urze,dem Pracy a Urze,dem Pracy na
temat realizacji programdw rynku pracy w nadchodzacym roku. Propozycja ires'ci planu
rocznego sporzadzanego przez Wojewodzki Urzad Pracy jest przedstawiona w Zalaczniku
D do niniejszego raportu.
Plan roczny zawiera informacje na temat zarzadzania i monitoringu programow, a
takze roczne sprawozdanie na temat wykonanych dzialan oraz WE. Plan roczny jest
prognoza ilosci obsluzonych bezrobotnych. Stawia on takze cele do realizacji na szczeblu
wojewodztwa oraz zawiera prognoze. kosztdw bezposrednich kazdego programu.
Plan roczny stanowi jednolity plan finansowy obejmujacy koszty bezposrednie
wszystkich program6w a takze koszty administracyjne. Taki plan finansowy zawiera takze
ujednolicone oszacowanie budzetu i podanie o Srodki na nadchodzacy rok.

5.

Kwartalne sprawozdania sporzadzane przez Wojew6dzki Urzad Pracy
WUP powinien sporzadzac kwartalne sprawozdania z dzialan w ramach kazdego
jv

programu rynku pracy. Powinny one byc; zwie.zle i zawierac tylko statystyki zbiorcze na
temat dzialan w poszczegolnych programach. WUP powinien zamiescic w sprawozdaniu
krotk^ informacje. wste,pn$ na temat warunk6w zatrudnienia w wojewodztwie.
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6.

Plan ogolny programow rynku pracy przygotowywany przez Urzad Pracy (UP)

Plan og61ny program6w rynku pracy przygotowywany przez Urzad Pracy
powinien zawierac na wstepie dane na temat odpowiednich ustaw i rozporzadzen
ministerialnych rzadzacych programami rynku pracy. W dalszej cze_sci powinno
znajdowac sie. precyzyjne okreslenie ce!6w Urze_du Pracy w zakresie programow rynku
pracy. Plan powinien takze jasno Okies'lac zaleznosci mie,dzy wojewodzkimi a rejonowymi
urze,dami pracy. Plan ogolny sporzadzany przez Urzad Pracy, poza ustawami i
rozporzadzeniami odnoszacymi sie, do programow ruynku pracy, powinien takze
wymieniac wszystkie inne przepisy o zatrudnieniu, kt6rych musza przestrzegac wszystkie
strony dysponujace srodkami przeznaczonymi na programy rynku pracy.
Podobnie jak plan ogolny sporzadzany przez WUP, plan ogolny UP powinien
obejmowac kwestie realizacji, zarzadzania, oceny i finansowania, lacznie z algorytmem
zalecanym dla Naczelnej Rady Zatrudnienia w przyznawaniu

srodkdw budzetowych.

Poniewaz UP wymaga, aby Wojewodzkie Urze,dy Pracy traktowaly programy jako
jednolity zbi6r dzialan zmierzajacych do ekonomicznej realizacji celow, programy te
powinny bye przekazywane WUPom w sposob spqjny i jednolity. Plan ogolny
programow rynku pracy sporzadzany przez UP powinien zawierac szczegofowe
informacje na temat przegladow i modyfikacji planu ogolnego sporzadzanego przez WUP
a takze kwartalnych sprawozdan z realizacji programow.
Nie spos6b nie doceniac roli jasnego okre^lenia odpowiedzialnosci za
podejmowanie decyzji dotyczacych programow rynku pracy oraz przegladow realizacji
programow przez WUP. Aby wojewodzkie i rejonowe urze.dy pracy mogly funkcjonowac
sprawnie, musza liczyc na efektywne wspoldzialanie z Urze,dem Pracy w zakresie
programow rynku pracy.
Plan ogolny programow rynku pracy sporzadzany przez UP powinien takze
okreslac tryb zawiadamiania wojewodzkich i rejonowych urze,dow pracy o zmianach w
przepisach prawnych, wplywajacych na realizacje lub finansowanie programow rynku
pracy. Nalezy okreslic terminy skladania sprawozdan i planow przez WUPy i
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otrzymywania odpowiedzi od MPiPS. Nalezy ustalic harmonogram i scisle go
przestrzegac.

7.

Plan roczny programow rynku pracy przygotowywany przez Urzad Pracy (UP)
Plan roczny programtiw rynku pracy sporzadzany przez UP powinien omawiac

trzy wazne kwestie. Po pierwsze, procedure przegladu rocznych plan6w wojewodzkich.
Po drugie, weryfikacje. wskaznikow efektywnosci (WE) oraz ce!6w dziatan. Po trzecie,
opracowanie algorytmu przydzielania £rodk6w budzetowych na realizacJQ programow
rynku pracy.
Harmonogram sporzadzania i przegladu rocznych planow wojewodzkich jest
podany w planie ogolnym sporzadzanym przez UP, a szczeg61owe dane przegladu
powinny bye zawarte w planie roczny m UP. Plan ten powinien takze zawierac op is
procedur oceny realizacji ce!6w przez WUPy w minionym roku.
Plany roczne przedstawiane przez kazde wojewodztwo zawieraja jednolite plany
finansowe, ktore sa oceniane i wykorzystywane przy tworzeniu rocznego planu
finansowego programow rynku pracy. Plan ten jest podstawa do (1) ubiegania sie o srodki
finansowe z budzetu panstwa oraz (2) przydzielania srodk6w budzetowych na realizacje
programow rynku pracy w poszczegolnych wojewodztwach.

8.

Wdrazanie procesu planowania i oceny
Oto kolejne etapy ujednoliconego procesu planowania i oceny:
(1)

Na podstawie rozporzadzen do Ustawy o Zatrudnieniu i Bezrobociu, Urzad
Pracy, w porozumieniu z Naczelna Rada Zatrudnienia, okresla cele
programow rynku pracy. Cele te sa zawarte w planie ogolnym programow
rynku

pracy sporzadzanym

przez

Urzad

Pracy

i

przekazywane
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wojewodztwom w formic Wytvcznvch do przygotowania woiewodzkiego
planu ogolnego programow rynku pracy.
(2)

Po zaznajomieniu sic, z programami rynku pracy i celami nakreslonymi
przez UP, wojewodzkie urze,dy pracy, w porozumieniu z Wojewodzkimi
Radami Zatrudnienia 6 , przedstawiaja swoje cele program6w rynku pracy.
Cele sa zawarte w planie ogolnym programow rynku pracy sporzadzanym
przez Wojewodzkie Urzedy Pracy. ktory takze okresla zaleznosci mie.dzy
WUP a UP w kwestiach dotyczacych Ustawy o Zatrudnieniu i Bezrobociu
7

(3)

UP

dokonuje

oszacowania

"ilos"ci

osob

poszukujacych

pracy

zarejestrowanych w urze_dzie pracy" na rok dla kazdego wojewodztwa.
Ilosc ta jest podstawa dla wojewodztwa do szacowania dzialan w ramach
innych programow rynku pracy. Dane te sa przekazywane wojewodztwom
w formic Wytycznych do przygotowania wojewodzkiego planu rocznego
programow rynku pracy.
(4)

Wojewodzki plan roczny programow rynku pracy jest podsumowaniem
dzialan w ramach programow i realizacji celow. Stanowi opis procedur
zarzadzania, monitorowania i planowania stosowanych w wojewodztwie.
Wojew6dztwa zapoznaja sie z szacunkowymi danymi UP na temat "ilosci
osob poszukujacych zatrudnienia, zarejestrowanych w urzedzie pracy" i
innymi danymi na temat ich sytuacji ekonomicznej i okreslaja cele dla
kazdego programu na nadchodzacy rok. Wszystkie te informacje zawarte sa
w Wojewodzkim rocznym planie programow rynku pracy przedkladanym
wUP.

6 Wojewodzka Rada Zatrudnicnia jest organcm, w ktorym reprezcntowane sa. zaklady pracy, pracownicy i przedstawiciele wladz
rzadowych (/ samonQdowych - przyp. Rf), i ktory wydaje ogolne zalecenia dotycz^ce kierunku polityki rynku pracy realizowanej na
szczeblu wojewodzkim.
7 Raz w roku bed? organizowane jednodniowe konferencjc lub seminaria z udzialem przedstawicicli poszczegolnych wojewodztw
odpowiedzialnych za kwestie planowania. Celem tych spotkan be.dzie dokonywanie przeglqdow Wytycznych do przvgotowania
wojewodzkiego planu ogolnego pro£ramow rynku pracy.
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(5)

Urzad Pracy dokonuje przegladu plan<5w rocznych przedstawionych przez
wojewodztwa i sporzadza sprawozdanie dla Ministerstwa Pracy i Polityki
Socjalnej (MPiPS). Sprawozdanie to, poza skroconymi sprawozdaniami
wojew6dzkimi, zawiera takze dane szacunkowe UP na nadchodzacy rok.
Departament Planowania Program6w Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i
Polityki Socjalnej dokonuje przegladow rocznych planow wojewodzkich
oraz skr6conego sprawozdania UP i sporzadza Plan Roczny Programow
Rynku Pracy MPiPS, kt6ry stanowi podstawe do ubiegania sie_ o fundusze z
budzetu panstwa na realizacje. dzialafi okreslonych w Ustawie o
Zatrudnieniu

i

Bezrobociu

i

formulowania

zalecen

dotyczacych

przyznawania s>odk6w na realizacje programow rynku pracy.
(6)

MPiPS dokonuje, wedhig wskaznik6w efektywnosci, przegladu realizacji
zadan przez wojew6dztwa i nakres'la og61nokrajowe cele na nadchodzacy
rok. MPiPS informuje wojew6dztwa o dostepnych funduszach na realizacJQ
programow rynku pracy w nadchodzacym roku.

(7)

Wojewddzkie Urzedy Pracy przyjmuja oferty szkolenia, tworzenia nowych
miejsc pracy, robot publicznych i prac interwencyjnych i przygotowuja
procedury przegladu i wyboru ofert.

(8)

Wojew6dzkie UrzQdy Pracy sporzadzaja kwartalne sprawozdania dla
MPiPS na temat realizacji zadan.

Taka kolejnos'd dzialan jest wlaSciwa w pierwszym roku nowego systemu
planowania i oceny. Po wprowadzeniu Wojew6dzkich Plandw Ogolnych Programow
Rynku Pracy, nalezy powtarza6 w kazdym roku tylko etapy 3-8. Wszelkie korekty
Wojewodzkich Planow Og61nych Programow Rynku Pracy wynikajace ze zmieniajacych
sie. okolicznosci, powinny bye uzgadniane mie_dzy UP a wojewodztwami.

stron.i 55

Rozdzial DDL PRZEGL^D INTORMACYJNY

A. Wyb<5r paradygmatu Zarzadzania Informacjami
Rozwiazania System6w Zarzadzania Zasobami Informacyjnymi o Programach
Rynku Pracy (ZZI-PR) powinny bye dobierane za pomoca paradygmatu zarzadzania
informacjami. Paradygmat to "wz6r", "model" lub "zbior zaakceptowanych przykladow"
obecnych sposob6w postepowania, kt6re obejmuja przepisy prawne, teorie, zastosowania
i instrumenty. W zarzadzaniu informacjami nastepuje zmiana wraz ze zmiana "zasad", co
oznacza takze zmiane Srodk6w wykorzystywanych w realizacji zadan prowadzacych do
sukcesu. W zarzadzaniu informacjami (ZI), zmiana paradygmatu ZI oznacza now$ ere ZI.
Mozna wyr<5znic nastepujace ery w systemic ZI:
era

okres

paradygmat

rozwiazame

I

1950-60

falowy rozwoj*

zadania rutynowe

II

1960-80

projektowanie
wedlug danych

zastosowania

III

1985

projektowanie
samowystarczalne

obliczenia
uzytkownika koncowego, CASE

IV

1990

projektowanie
systemowe

systemy

projektowanie
pod technike

sieci

projektowanie
calo^ciowe

integracja
wielosystemowa

1993
VI

1995
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Proponowany paradygmat ZI dla ZZI-PR jest calos'ciowy. Oznacza to wlaczenie
niektorych poprzednich

paradygmatbw, takich jak, projektowanie samowystarczalne,

systemowe, czy projektowanie pod technike,. Niemniej jednak paradygmat calosciowy
oznacza, ze system be_dzie stanowil mieszanke planowania architektonicznego biegnacego
z gory w dol i z dolu do g6ry, kt6re odzwierciedla obecny stan rzeczy.

B.

Wybor ce!6w zarzadzania informacja i wynik6w zamierzonych
OkreSlanie ce!6w ZZI-PR wymaga dokonania wyboru roli

strategicznej

komputerowego przetwarzania informacji w dzialaniach SUP. Istnieja cztery gt6wne
kategorie celow ZI, spoSrod ktorych nalezy dokonac wyboru:
*

Cel Wspomagajacy - systemy informacyjne, kt6re nie sa najwazniejsze dla
realizowanych dzialan i nie stanowia cze.^ci przyszlych decyzji strategicznych.

*

Cel Instytucjonalny - operacje systemow informacyjnych, ktore maja istotne
znaczenie dla skutecznej realizacji prawidlowo okre^lonych zadan. Systemy
informacyjne jednak nie wchodza, w sklad przyszlych dzialan strategicznych.

*

Cel Strategiczny Techniki Informacji (TI) - dzialania TI maja istotne znaczenie dla
strategii obecnej i przyszlych kierunkow TI w danej istytucji. Zaawansowane
zastosowania systemowe TI stanowia element kazdego nowego kierunku
Strategicznego.

*

Cel Strategiczny Systemow Informacji (SI) - dzialanie SI ma istotne znaczenie dla
obecnej strategii i przyszlych kierunk6w strategicznych instytucji. Zastosowania SI
stanowia cze_sc wszystkich nowych kierunkow strategicznych.

W dzialaniach SUP proponujemy polaczenie dwoch celow: Instytucjonalnego i
Strategicznego Systemu Informacji. Oznacza to, ze SI musza bye niezawodne, poniewaz
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maja zasadnicze znaczenie dla przyszlej strategii instytucji. SI w SUP powinien skupiac
sie na nastepujacych wynikach:
bardziej efektywna realizacja programow rynku pracy (PR) (SI uslug i
operacji)
lepsza organizacja (SI administracji)
usprawniony proces decyzyjny (obliczanie przez uzytkownika koncowego)
jakosc informacji (tworzenie idei za posrednictwem Systemow Kontroli)
ulepszony przeplyw informacji (Systemy Automatyzacji Pracy Biurowej)
Osiagnie,cie tych wynikow be,dzie zalezalo od priorytetow w opracowywaniu i
instalacji systemu. Przedstawione one zostaly w Rozdziale VI, zatytulowanym Strategia
wdrazania SIZ.

C. Wybor strategii zarz^dzania informacjami
Strategia og61na ZI powinna okre$la6:
1.

Wyniki zamierzone i cele systemowe. Kryteria wedlug ktorych SUP bedzie
sprawdzal skutecznosc swoich systemow informacji i oczekiwany poziom sukcesu.

2.

Ogolnokrajowa Strategia SUP i jej wplyw na strategie, systemowa.

3.

Domena systemow strategicznych, czyli jaki System Informacji (SI) jest
najwazniejszy dla misji SUP.

4.

Przewaga z odmiennoSci w dostarczaniu narzzdzi informatycznych i uslug
komputerowych (systemow TI) w domenie systemow strategicznych. W jakiej
infrastrukturze informacyjnej SUP be_dzie staral sie. miec przewage. nad
konkurencja (prywatnymi organizacjami oferujacymi informacje sektorowe) w
swiadczeniu uslug?
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5.

Posunizcia strategiczne systemowe i wtofdwy harmonogram tych posuniec, ktore
zmierzaja do tego, aby SUP przeszedl ze swej obecnej pozycji integracji
systemowej do stanu pozadanego, wskazanego przez etapy 2 i 3 w strategii ogolnej
ZI.
Te g!6wne cele strategiczne dla SUP przedstawione sa na Rys. HI-1. Zalozenia ZI

wyjaSnione sa bardziej szczegtflowo w Rozdziale V, zatytulowanym Przeglad Zasobow
Informacyjnych. Ogolnokrajowa strategia polega na promowaniu ponownego zatrudnienia
za pomoca program6w utworzonych na mocy ustaw i rozporzadzen ministerialnych
zmierzajacych do rozwoju gospodarki. Wyniki zamierzone zostaja wyznaczone i sa
naste_pnie monitorowane w domenie system6w strategicznych, kt6ra obejmuje przede
wszystkim SI Uslug i Operacji, SI Administracji oraz systemy Automatyzacji Pracy
Biurowej. Przewage, z odmiennos'ci mozna osiagnac przez utworzenie Osrodkow Danych
o Planowaniu i Dzialaniach Strategicznych funkcjonujacych w sieci i zlozonych z
wzajemnie polaczonych SKW (Sieci Komputerowych Wielkiego obszani) i LSK
(Lokalnych

Sieci

Komputerowych).

System

LSK

stanowi element architektury

zorientowanej na klientow.
Rysunek HI-2 przedstawia wytyczne dla opracowania i wdrozenia SIZ. Planowanie
systemow strategicznych oparte jest na wybranych celach SIZ. Planowanie SIZ
program6w nalezy realizowad w pierwszej kolejno^ci, a nastepnie nalezy planowac
architekture, SIZ administracji. Aby uniknac tworzenia niepolaczonych ze sob$ elementow
systemu automatyzacji, proponujemy Procesor Wykazu Systemow (PWS) dla Kompleksu
SIZ.

Na

podstawie

metodologii

systemow

polaczonych

mozna

przygotowac

szerokoprogramowe Srodowisko SIZ, kt6re bedzie podkre^lalo koncepcJQ wybranego
paradygmatu ZI.

D.

Planowanie system6w informacji
1.

CaloSciowy model funkcjonalny i systemy kontrolne

Na Rys. III-3 przedsatwiono model funkcjonalny, w kt6rym kazda funkcja jest
podzielona na procesy w celu wybrania r6znych rodzajow kontrolnych system6w
informacji. Wyr6zniono 12 naste.pujacych system6w:
System Kontroli Prawa (SKP)
Cel:

Przechowywanie i udostepnianie z dokument6w prawnych
oraz wytycznych administracyjnych.

Procesy:

Zapytania, analizy i wyciagi

Cze_stotliwosc:

Na zadanie

Dane wejSciowe:

Ustawy i wytyczne administracyjne

Dane WyjSciowe:

Zapytania i sprawozdania.

System Kontroli Funduszv (SKF)
Cel:

Przechowywanie,

wyliczanie,

analizowa-

me

wyszukiwanie informacji finansowych.
Procesy:

Rachunkowosc, przyznawanie srodkow, kontrola.

CzQstotliwosc:

Okresowo i na zadanie

Dane wejsciowe:

Dokumenty okreslajace zasady fmansowania

Dane WyjSciowe:

Zapytania, sprawozdania i anliza.
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System Kontroli Program6w (SKPr)
Cel:

Przechowywanie, planowanie, analiza i wyszukiwanie
informacji o aktywnych formach zwalczania bezrobocia
(AF) i wskaznikach efektywnos"ci.

Procesy:

Planowanie, przyznawanie £rodk6w, rejestracja, kontrola,
statystyka i analiza.

CzQstotliwos'c:

Okresowo i na zadanie

Dane wejs"ciowe:

Plany, wskazniki, procedury administracyjne, dokumenty
programowe i umowy

Dane Wyjlciowe:

Zapytania,

sprawozdania

i

statystyka

wskaznik6w

efektywnos*ci.

System Kontroli Budzetowei (SKB)
Cel:

Zarzadzanie budzetem SUP.

Procesy:

Planowanie, przyznawanie Srodkow, kontrola i analiza.

Cze_stotliwosc:

Okresowo

Dane wejsciowe:

Dokumenty urze_dowe.

Dane Wyjs"ciowe:

Zapytania i sprawozdania.

System Kontroli Ksiegowei (SKK)
Cel:

Kalkulacja budzetu i koszt6w instytucji.

Procesy:

Ksie.gowo^6, kontrola koszt6w i analiza.

Cze_stotliwosc:

Okresowo i na zadanie

Dane wejsciowe:

Dokumenty urze_dowe.

Dane Wyjsciowe:

Zapytania,
efektywnoSci.

sprawozdania

i

statystyka

wskaznikow

System Kontroli Statvstvki Instvtucionalnei (SKSI)
Cel:

Prowadzenie statystyki instytucjonalnej

Procesy:

Przechowywanie, wyliczanie, analiza i wyszukiwanie
danych.

CzQstotliwos'c:

Okresowo i na zadanie

Dane wej^ciowe:

Wyniki dzialan i inne SI administracji.

Dane WyjSciowe:

Sprawozdania statystyczne i zapytania.

System Kontroli Zatrudnienia (SKZ)
Cel:

Rejestracja bezrobotnych i oferowanie uczestnictwa w
aktywnych formach walki z bezrobociem (AF).

Procesy:

Rejestracja, przechowywanie, aktuali- zacja i wyszukiwanie
danych.

Cze,stotliwosc:

Na zadanie

Dane wejsciowe:

Informacje o bezrobotnych, SUP i pracodawcach.

Dane Wyjsciowe:

Zasilki, informacje i statystyka.

System Kontroli Skarg i Wniosk6w (SKSiW)
Cel:

Przyjmowanie

i

odpowiedzi

na

skargi

(odwolania)

bezrobotnych.
Procesy:

Przechowywanie, dystrybucja, analiza i wyszukiwanie
danych.
Na zadanie.

Dane wejsciowe:

Informacje dot. bezrobotnych.

Dane wyjSciowe:

Odpowiedzi urzedowe i zapytania.
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Misja Zl

1) £wiadczenie najlepszych
uskig Informacyjnych w kraju
dla bezrobotnych i rza.du
2) Automatyzacja rutynowych
czynnosci i utetwlanle procesu
decyzyjnego

Credo Zl
Stwarzaj
szanse

Strategia pahstwa
Promowanle

ponownego
zatrudnlenia

Paradygmat i eel Zl

)
)
)
)
)

Projektowanie
szerokoprogramowe

amierzone wyniw
Lepsze dziatanie urze,du
Lepsza organizacja
Sprawnlejsze podejmowanie decyzjl
Jakosc informacji
Kultura informacji

Domena systemow
strategicznych

SI Ustug Operacji
I Admlnlnstracji
Automatyzacja pracy

Przewaga zodmienno^ci
Planowanie strateglczne
OsrodkJ danych i projektowanie
SKW i serwer uzytkownlka

Strateglczne posuni^cta systemowe

Zroznlcowanie I pomnazanle
system6w

Strategia Systemow

Rys. 111-1 Kompozycyjne mierniki systemowe SUP
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SUF
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programowe I
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systemowa
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Opracowani
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systemow
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- Admininstracja
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Rys. 111-2 Wytyczne dla opracowania i wdrozenia SIZ
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Rys. III-3 Model funkcjonalny (bez kontroli finansowej i proces6w Z2I
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System Kontroli Statvstvcznei (SKSt)
Cel:

Prowadzenie statystyki program6w rynku pracy.

Procesy:

Przechowysvanie, wyliczanie, analiza i wyszukiwanie
danych.

Cze,stotliwosc:

Okresowo i na zadanie.

Dane wejs"ciowe:

Wyniki dzialan z innych SI programowych.

Dane wyj$ciowe:

Statystyka urzQdowa i zapytania.

System Kontroli Szkolenia (SKSz)
Cel:

Prowadzenie statystyki instytucjonalnej

Procesy:

Przechowywanie, wyliczanie, analiza i wyszukiwanie
danych.

CzQstotliwosc:

Okresowo i na zadanie.

Dane wejSciowe:

Wyniki dzialan z innych SI administracyjnych.

Dane wyjs'ciowe:

Urze.dowe sprawozdania statystyczne i zapytania.

System Kontroli Zasobow Ludzkich (SKZL)
Cel:

Przyjmowanie, awansowanie i zwalnianie pracownikow
SUP (9.000 os6b).

Procesy:

Rejestracja i analiza efektywnosci pracy.

Cze.stotliwos'c:

Okresowo i na zadanie.

Dane wejSciowe:

Podania i informacje o efektywnosci pracy.

Dane wyjsciowe:

Sprawozdania urze_dowe i zapytania.
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System Zarzadzania Ewidencja (SZE)
Cel:

Ewidencja dokumentow instytucji.

Procesy:

Przechowywanie i wyszukiwanie danych.

CzQstotliwo^6:

Na zadanie.

Dane wejSciowe:

Informacje o aktywnych formach walki z bezrobociem i
ewidencja instytucjonalna

Dane wyjs'ciowe:

2.

Przechowywanie i zapytania.

Architektura SIZ Programtfw

Na Rys. HI-4 przedstawiono architekture, SIZ Programow, ktora sklada sie. ze
zbioru 5 baz danych i 7 system6w kontrolnych. Proponuje sie. naste_pujace bazy danych:
*

Baza Danych o Uslugach (BDU) - dane dla Systemu Kontroli Prawnej i Kontroli
Funduszy

*

Baza Danych Operacyjnych (BDO) - dane dla Systemu Kontroli Programow i
Kontroli Szkolenia

*

Baza Danych Skarg i Wniosk6w (BDSiW) - dane dla Systemu Kontroli Skarg

*

Baza Danych Posrednictwa (BDP) - dane do Systemu Kontroli Zatrudnienia

*

Baza danych Statystyki Programow (BDSP) - dane dla Systemu Kontroli Statystyki
Program6w.

Zestaw ten ma na celu wspomaganie obslugi 3-5 milionow bezrobotnych w Polsce.
Dostarcza on danych i informacji do zbioru SIZ administracji. Jest to zestaw hierarchiczny
i calosciowy.
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System
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Rys. 111-4 Architektura SIZ Program6w
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BDU
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ystem Kon
Statystykl Pro
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3. Architektura SIZ Administracji
Na Rys. III-5 przedstawiono architecture. SIZ administracji, kt6rego celem jest
wspomaganie 9.000 pracownik6w SUP. Ten zestaw sklada sie. z 3 baz danych i 6
systemow kontrolnych. Jest to system hierachiczny i szerokoprogramowy. Wystepuja tu 2
dodatkowe systemy kontroli:
System Kontrolnv Kierownictwa (SKKier)
Cel:

Informowanie kierownictwa o realizacji zadan.

Procesy:

Przechowywanie

i

wyszukiwanie

zebranych,

danych

informacji i idei.
Cze.stotliwo^ c.-

Okresowo i na zadanie.

Dane wejs"ciowe:

Dostarczane przez wszystkie systemy programowe i
administracyjne

Dane wyjsciowe:

Urze_dowe sprawozdania statystyczne i zapytania.

System Kontrolnv Administracii (SKA)
Cel:

kierownictwa

Informowanie

o

efektywnosci

funkcjonowania instytucji.
Procesy:

Przechowywanie

i

wyszukiwanie

danych

zebranych,

informacji i idei.
Cze_stotliwosc:

Okresowo i na zadanie.

Dane wejs"ciowe:

Wyniki dzialan z innych SI administracji.

Dane wyjsciowe:

Urze_dowe sprawozdania statystyczne i zapytania.

Takie systemy administracyjne jak SKZL, SKB, SKK, SKSI, zostaly opisane w
Rozdziale III.D.I. Pozostale systemy administracyjne to:
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Automatyzacja Pracy Biurowei obejmujaca takie systemy, jak:
Poczta elektroniczna na kazdym poziomie SUP i pomie_dzy poszczegolnymi
poziomami
System Elektronicznego Biuletynu (SEB) be_dacego narze_dziem komputerowej
wymiany informacji na kazdym poziomie i mie.dzy poszczegolnymi poziomami.
Edytory tekstow
Zarzadzanie czasem
Obliczanie przez Uzytkownika Koncowego (OUK):
Arkusze kalkulacyjne
Wyszukiwanie informacji z baz danych
Przeprowadzanie prezentacji
Analiza statystyczna
Prowadzenie notatek
Inne
System Zarzadzania Ewidencja (SZE)
System ten zostal przedstawiony w D.I.
Nastepujace bazy danych wspomagaja SIZ administracji:
*

Baza Danych Misji (BDM) wspomagajaca System Kontrolny Kierownictwa

*

Baza Danych Administracji (BDA) wspomagajaca SKA, SKZL, SKB, SKK, SKSI.

Centrala Adresow Poczty Elektronicznej (CAPEL) ulatwia korzystanie z okolo 7.200
adresow uzytkownikow.
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System informacji Kierownictwa SIK
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Rys 111-5 Archltektura adminmstracji SIZ
(Z - zapytanie , S - sprawozdania)

E.

Procesor wykazu systemow i rozklad szerokoprogramowego Srodowiska SIZ

1.

Wykaz systemow
Kompleks SIZ dla SUP moze by6 rozbudowany w hierarchiQ calosci systemow

informacyjnych. Ta Hierarchia to Procesor Wykazu Systemow (PWS), analogiczny do
Procesora Wykazu Material6w (PWM). Na Rys. III-6 przedstawiono elementy skladowe
srodowiska calosciowego. Kazdy z element6w zostanie om6wiony.
2.

CaloSciowy kompleks SIZ program6w rynku pracy

a. Procesor SI Programow
Na Rys. III-7 przedstawiono Wykaz Systemow Informacyjnych Programow, ktory
tworzy podzbi6r Kompleksu SIZ programow rynku pracy. Podzbi6r ten zwany jest Liga
SI Programow, ktora sklada sie. z:
*

Unii SI uslug

*

Unii SI operacji

Kazda Unia Systemow sklada sie z Federacji Systemowych. Federacja jest zbiorem
Systemow Informacyjnych tego samego typu, ale zintegrowanych na wszystkich
poziomach SUP. SI poziomowy jest zbiorem baz danych i systemu kontrolnego.
b.

Procesor SI Administracji

Na Rys. HI-8 przedstawiono Procesor Wykazu SI Administracji. Zasady rzadzace
tym wykazem 53 podobne do zasad Procesora Wykazu SI programow.
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Uzytkownicy (Pracownicy Urz^dow Pracy)

Biblioteka
oprogramowania

Platformy
komputerowe

Konfiguracja
baz danych i wiedzy

Rys ill-6 Elementy sWadowe srodowiska SIZ

Kompleks SIZ
Progr. Rynku Pracy
Llga SIadminlnstracja

Rys. MI-8

RUP

Rys. 111-7 Procesor wykazu system6w informacyjnych program6w

ompleks
Program6w Rynku
Pracy

Rys. HI-7

Federacja SI
Klerownlctwo

Rys. 111-8 Procesor wykazu system6w informacji admininstracji

3. Rozklad system6w dla jednolitego schematu
Poniewaz kompleks SIZ jest kompleksem hierachicznym,

konieczne jest

zaprojektowanie kazdego SI dla kazdego poziomu SUP, jako podzbiorow tego samego
systemu caloSciowego dla wszystkich poziom6w SUP.
4.

Oznaczenia Srodowiska systemowego

Rysunek III-9 przedstawia strukture. oznaczen elementow skladowych SIZ, ktors
nalezy stosowac* przy numerowaniu zbioru element6w. Zaleca sie_ nastcpujacy system
numeracji:
Srodowisko (pozycja 1)
01 - Kompleks Systemow Informacyjnych
2 - Konfiguracja Baz Danych i Wiedzy
3 - Biblioteka oprogramowania
4 - Platforma komputerowa
5 - Matryca sieci
6-

Ligi SI (pozycja 2)
01 - Liga SI programow
2 - Liga SI administracji
3-
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Unie SI (pozycja 3)
01 - Unia SI uslug
2 - Unia SI operacji
3 - Unia SI biura
4 - Unia SI administracji
5 - Unia SI kierownictwa
6-

Federacje SI (pozycja 4)
01 - Federacja SI prawa
2 - Federacja SI funduszy
3 - Federacja SI statystyki
4 - Federacja SI skarg i wniosk6w
5 - Federacja SI program6w
6 - Federacja SI szkolenia
Systemy informacyjne (pozycje 5 i 6)
0001 - SI prawa
02 - SI funduszy
03 - SI programow
04 - SI szkolenia
05 - SI zatrudnienia
1011 - SI zasobow ludzkich

12 - SI przyznawania Srodkow z budzetu
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13 - SI ksiegowoSci
14 -

SI statystyki instytucjonalnej

21 - SI administracji
30 - SI kierownictwa
40 - Poczta elektroniczna
41 - System Elektronicznego Biuletynu (SEB)
42 - Zarzadzanie czasem
43 - Edytory tekst6w
44 - Arkusz kalkulacyjny
45 - Zarzadzanie danymi
46 - Programy statystyczne
47 - Programy grafiki komputerowej
48-

Poziomy Zarzadzania (pozycja 7)
U-UP
W-WUP
R-RUP
Pozostale cyfry, kt6re oznaczaja podsystem, dzialanie, funkcJQ i porgram powinny
bye opracowane przez UP z uwzgle,dnieniem potrzeb i doswiadczen.
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F.

Architektura hierarchicznego szerokoporogramowego Srodowiska SIZ
Na Rys. Ill-10 przedstawiono statyczna architekture. srodowiska SIZ, ktora daje

szerokie spojrzenie na wszystkie systemy SUP.
Rysunek HI-11 przedstawia siec" architektoniczna kompleksu SIZ jako Srodowiska
dynamicznego.
Rysunek 111-12 przedstawia architekture hierarchiczna srodowiska SIZ, z
zaznaczeniem ce!6w dla kazdego poziomu i kategorii Systemu Informacyjnego.
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G.

Architektura Systemu Oferowania Pracy - System Kontroli Zatrudnienia (SKZ)
System Kontroli Zatrudnienia (SKZ) jest zasadniczym, szerokoprogramowym

systemem kompleksu SIZ. Sluzy on bezpos"rednio bezrobotnym, swiadczac nastepujace
uslugi:
*

Rejestracja

*

Kierowanie do pracy

*

Zasilki dla bezrobotnych

*

Kierowanie do aktywnych form zwalczania bezrobocia (AF)

*

Informacje o rynku pracy

*

Inne informacje

SKZ stanowi sprze,zenie zwrotne dla innych systemdw, takich tak:
*

System Kontroli Funduszy

*

System Kontroli Program6w

*

System Kontroli Statystycznej

*

System Kontroli Kierownictwa

*

Inne systemy

*

Inne bazy danych

Rysunek HI-13 przedstawia architecture. SKZ. System ten ma obecnie kilka wersji, ktore
sa wdrazane w SUP (por. Rozdziaf VLB.2, ktory zawiera informacje o systemach
COBRA, RUBIKOM, SOETO i innych) zostaly opracowane przez doswiadczonych
projektantow i sa stosowane przez doswiadczonych uzytkownikow. Baza Danych
Posrednictwa powinna by6 dostepna w calym SUP.
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Rozdzial IV.

PRZEGL4D OPROGRAMOWAMA

A. Interfejs Graficzny Uzytkownika (IGU)
Interfejsy Graficzne Uzytkownika (IGU) zyskaly na popularnosci z chwila
wprowadzenia w roku 1984 systemu Apple Macintosh (chociaz byly one w pewnym
stopniu dostepne kilka lat wczes"niej). IGU, majace bardzo przyjazne dla Uzytkownika
systemy wejscia-wyjs'cia, staly sie, bardzo popularne. Stanowity one podstawe. sukcesu
Macintosha i wywarly znaczny wplyw na rozwqj kolejnych produktow oferowanych przez
firmy komputerowe produkujace osprzQt i oprogramowanie.
IGU S3 bardzo istotne dla operacji komputerowych przedsie_biorstwa z kilku
powodow. Po pierwsze, wystQpuja przejs'ciowe wlasciwosci pomie.dzy IGU a operacjami
komputerowymi przedsie_biorstwa. Ponadto IGU stanowia wazny aspekt operacji
komputerowych klient/serwer, a operacje klient/serwer sa niezbedne dla operacji
komputerowych przedsie,biorstwa. Wynika st^d, ze IGU sa niezbedne dla operacji
komputerowych przedsie_biorstwa.
Po drugie, co jest rzecza wazniejsza, IGU pozwalaja na oddzielenie funkcji interferjsu
Uzytkownika od kodu proceduralnego i funkcji wspomagajacych (np. lacznosciowe API Application Programming Interface - interfejs programowania zastosowan). Interfejsy
Uzytkownika stanowia uslugowa kategorie. w stosunku do danych, lacznosci, drukowania
oraz poczty.
Po trzecie, uzytkownikom koncowym jest o wiele latwiej korzystac z roznych IGU niz
z interfejsow majacych postac komorek,

ktore powoduja,

ze konieczne jest

niestandardowe uzycie klawiszy funkcyjnych, takich jak "alt" i "control" oraz innych
mechanizmow sterujacych typowych dla urzadzen koncowych. Poniewaz podstawa
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operacji komputerowych na skale cafej instytucji jest mozliwosc przenoszenia aplikacji na
rozne platformy, latwosc przenoszenia po stronie uzytkownika ma tak samo decydujace
znaczenie jak mozliwosc przenoszenia samych aplikacji.
W przypadku systemow SUP zaleca sie, ekrany OSF MOTIF, poniewaz Fundacja
Otwartego Oprogramowania (FOO) (Open System Foundation - OSF) specjalizuje sie. w
produktach bazujacych na systemic operacyjnym UNIX.

B.

Interfejs Programowania Zastosowan (Application Programming Interface, API).
Interfejs Programowania Zastosowan (API) stanowi zespol ogolnie dostepnych

interfejsow, poprzez ktore programy uzytkowe moga komunikowac sie. z roznymi
rodzajami uslug. W celu umozliwienia dostepnosci elementow jednego srodowiska dla
innych srodowisk, API powinny bye wykorzystane w operacjach komputerowych
klient/serwer w obrebie systemu przedsie.biorstwa.
W najprostszej postaci API pod wzgledem logicznym jest tym samym, co jakikolwiek
inny standardowy interfejs programowy w Srodowisku operacyjnym. Prostym przykladem
API moze bye sytuacja, kiedy program COBOL odwohije sie, do procedury zarzadzania
pamiQcia systemowa lub tez do funkcji biblioteki procedur w celu zarzadzania danymi
oraz operacjami czasowymi. Zasoby te sa dostepne poprzez opublikowane standardowe
interfejsy z odpowiednimi parametrami, wynikowe mechanizmy zwrotu i reakcje na
sytuacje wyjatkowe.
Pod wzgledem funkcjonalnym API sa podobne do procedur podstawowych z tym
wyjatkiem, ze sa one stosowane na skale przedsie.biorstwa, a nie sa typowe dla systemu.
Zalozmy, ze w celu umozliwienia klientowi dostepu z komputera osobistego (PC) do baz
danych bazujacych na Rdb/VMS, SUP uzywa J^zyka Strukturalnych Zapytan (JSZ)/Uslug
- produktu Digital Equipment Corporation. Aplikacje na komputery osobiste w celu
uzyskania dostQpu do danych i sterowania systemem wykonuja odwolania do API
JSZ/Uslug. Wezmy dla przykladu nastepujace przywolanie:
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sqlsrv_set_transport_type

Jest ono uzywane do ustawienia uzywanego typu przekazu sieciowego (AppleTalk,
DECnet oraz inne), natomiast przywolanie API:
sqlsvr_fetch_many
jest uzywane do przywolywania z pamiQci operacyjnej wielokrotnych rzadkow z tabeli.
Oprocz tego istnieje wiele przywolan API, wykorzystywanych do innych funkcji
JSZ/Uslug oraz aplikacji. W tym szczegolnym przypadku wszystkie aplikacje klienta w
przedsie_biorstwie, ktore be,da korzystaly z JSZ/Uslug be,da dokonywaly takich badz tez
podobnych odwolan do API.
Srodowisko klient/serwer jest zwykle zroznicowane. Oznacza to, ze platforma
sprzetowa oraz systemy operacyjne klienta i serwera 53 zwykle rozne. Dobrze
zdefiniowany zbior Standardowych API i zdalnego przywolania procedur (ZPP)
umozliwia lacznosc pomiQdzy tymi heterogennymi systemami.
Mozliwosci komputera typu desktop pozwalaja,

dzieki API, na hierarchiczne

ustawienie oprogramowania tak, ze platforma sprzQtowa oraz oprogramowanie od
projektanta s^ niewidoczne dla uzytkownika. API pokazuje projektantowi obraz
pojedynczego systemu w calej zroznicx)wanej sieci procesorow. Platformy be,da wybierane
w oparciu o wzgle,dy ekonomiczne jezeli chodzi o okreslone potrzeby dzialalnosci, nie zas
jako unowoczesnienie zainstalowanego juz sprze.tu. Sprzedawcy sprz^tu i oprogramowania
be,da konkurowali, a glowne kryterium wyboru bQdzie stanowila mozliwosc dostarczenia
przez nich takiej platformy, ktora najlepiej zaspokaja potrzeby. Prawdziwa konkurencja
ujawni, kto moze zapewnic najwie.ksz^ skutecznosc uzytkownikowi/projektantowi, przy
kryteriach wyboru produktu opartych na latwym utrzymaniu aplikacji i jej rozbudowy.
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Operacyjny System Sieciowy SUP powinien posiadac opublikowane API, aby umozliwic
projektantom z zewnqtrz napisanie aplikacji, ktore

wzbogacityby oryginalne ustugi

operacyjnych systemow sieciowych. System ten powinien rowniez wspierac zestawy
narze_dziowe do programowania zdalnego przywotywania procedur, co byloby sposobem
ulatwienia tworzenia aplikacji uzywaJQcych wieluprotokoiow. Firmy Novell, Microsoft oraz
Banyan opublikowaly swoje API i popieraly procedury zdalnego przywolywania w
produktach partner6w z zewnatrz.

C. Lacznosc pomie_dzy zastosowaniami

Jedna z podstawowych zasad tworzenia i uzywania zastosowan "odpowiednich dla
przedsie.biorstwa" jest wykorzystanie obszernych,

elastycznych

metod

wysylania

sterujacych informacji i danych pomie.dzy poszczegolnymi aplikacjami w calym
przedsi^biorstwie. Dla systemow SUP zaleca SJQ nastQpuj^ce rozwi^zania:
1. Obstuga gromadzenia komunikatow w kolejce, czego przykladem moze bye
komunikat DEC wykorzystywany w architekturze Digital NAS Enterprise. Dzieki temu,
ze wykorzystuje sie uslugi przekazywania komunikatow "wyzszego rze,du", zastosowania
nie 53 konieczne do wspomagania mnogosci ustug komunikacyjnych na poziomie systemu.
Powinno sie uzywac rozpowszechnionej API w wielu systemach operacyjnych oraz w
konfiguracjach komputer/oprogramowanie.
2. Zdalne przywolywanie procedur (ZPP). Na pierwszy rzut oka aplikacje
wykorzystujace zdalne przywolywanie procedur sa bardzo podobne do aplikacji lokalnych.
Pod wzgledem architektury zaznacza sic roznica pomie.dzy serwerami a klientami ZPP.
Interfejs ZPP jest uzywany do zapewnienia wzajemnego oddziatywania "w obrebie
systemu i w czasie", jak to jest okreslane przez OSF DCE. W systemach SUP w celu
zapewnienia

unikatowosci

powinnien bye

zastosowany

uniwersalny

specyficzny

identyfikator (Universal Unique Identifier - UUID). Interfejsy ZPP powinny wyste.powac
niezaleznie od okreslonych zastosowan. Dzie,ki temu klienci z roznych aplikacji moga
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wezwac ten sam interfejs i serwery z roznych aplikacji, a w obre_bie przedsie_biorstwa ten
sam interfejs jest dostepny dla roznych jednostek.

D.

Prqjektowanie zastosowan/automatyka programowania przy uzyciu CASE
W celu zapewnienia jak najsprawniejszego funkcjonowania struktury komputerowej,

do rozwijania i utrzymania systemow SUP nalezy zastosowac CASE (komputerowo
wspomagana inzynieria oprogramowania). Proponujemy naste_pujace zalecenia:
1. Rozwqj aplikacji powinien sie. charakteryzowac zintegrowana struktury, ktora
be_dzie reprezentowana we wszystkich stadiach okresu trwania poprzez narze_dzie, a dane i
metadane sterowane be_da wzajemnie zintegrowanymi narze_dziami.
2. System powinien bye w stanie tworzyc i kierowac komponentami aplikacji zarowno
klienta jak i serwera.
3. System powinien wspolpracowac z roznymi poziomami modelowania, od
koncepcyjnego do logicznego i typowego dla wdrozen. Wszystkie poziomy powinny mice
"posmak" calej instytucji w kazdym z narze_dzi.
4. System powinien wspolpracowac z wieloma elementami aplikacji zorientowanych
na cala instytucje. - IGU, System Zarzadzania Baza Danych (SZBD), jezykami defmicji
danych i obrobki, zarzadzaniem transakcjami, interfejsami itd. Ponadto powinno bye
mozliwe tworzenie i utrzymanie wymaganej wewnQtrznej funkcyjnosci i spqjnosci
elementow.
5. System powinien bye kompatybilny z wybrana platform^ komputerowa, SZBD lub
MOTIF (uzytkownikiem IGU).
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E. Normy dokumentacji tworzenia oprogramowania

Planowanie, projektowanie, wdrozenie i uzycie programow komputerowych oraz
automatycznych systemow informacyjnych jest znaczna inwestycja zarowno w ludzi jak i
w sprzQt. W celu maksymalizacji zwrotu kapitam i zapewnienia efektywnych kosztowo i
bezproblemowych operacji potrzebne jest utrzymanie odpowiedniej dokumentacji w
kazdym stadium cyklu eksploatacji systemu.

Dokumentacja zawiera informacje umozliwiajace skuteczne Zarzadzanie Zasobami
Informacyjnymi i ulatwia wymiane, informacji. Smzy ona nastepujacym celom:

*

Stanowi dla kierownictwa dokumentacje. techniczna, ktora powinna zostac poddana
analizie w okre^lonej fazie rozwoju danego systemu w celu stwierdzenia, czy
zostaly spelnione wymagania i czy nalezy zwie,kszac zasoby;

*

Odnotowywane sa informacje techniczne umozliwiajace w przyszlosci koordynacje.
rozbudowy i wykorzystanie /modyfikacje, oprogramowania;

*

Ulatwia porozumienie pomie_dzy kierownikami, projektantami, programistami,
operatorami

i

uzytkownikami;

dostarczane

s$

informacje

na

temat

utrzymania, szkolenia, zmian i eksploatacji oprogramowania;

*

Informuje innych potencjalnych uzytkownikow o funkcjach i mozliwosciach
oprogramowania, aby umieli okreslic czy odpowiada ono ich potrzebom.

W rozdziale tym nazwano i okreslono eel roznych rodzajow wymaganej dokumentacji
systemowej oraz oprogramowania. 85 to:

1.

Definicje rozwiozanfunkcjonalnych i rozwiazania dotyczoce administrowania lub tez

informacje o wymaganiachfunkcjonalnych. Stanowi^ dokumentacje. przeznaczona zarowno
dla uzytkownikow jak i programistow aby opanowali nowe oprogramowanie, stanowi
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takze podre_cznik uzytkownika. Podre,cznik powinien zawierac opis wymagan, roboczego
srodowiska, rozwoju i plany dotyczace wdrazania.
2.

Rozwiqzania dotyczoce zarzodzania danymi lub informacje o wymaganiach dla
danych. Zawieraja opis danych i informacje techniczne o wymaganiach dotyczacych
zbierania danych podczas etapu defmiowania tworzenia oprogramowania.
3.

Warunki techniczne dotyczace systemu/podsystemu. Sa przeznaczone dla analitykow
i programistow. Opisuja wymagania, srodowisko robocze, charakterystyke. projektu oraz

warunki programu systemu lub podsystemu.
4.

Warunki programu. Sa przeznaczone dla programistow. Okreslaja wymagania,
srodowisko robocze, charakterystyke, projektowa programu komputerowego.

5.

Warunki dotyczQce baz danych. Okreslaja typ, charakterystyke, logiczna i
charakterystyke, fizyczna okreslonej bazy danych.
6.

Podrecznik uzytkownika. Opisuje przy pomocy niekomputerowej terminologii w
wystarczajacy sposob funkcje spelniane przez program, tak aby organizacja uzytkownika
mogla okreslic mozliwosci jego zastosowania oraz to, kiedy i w jaki sposob mozna go
wykorzystac. Powinien sluzyc jako material pomocniczy do przygotowania danych
wejsciowych, parametrow oraz do interpretacji wynikow.
7.

Instrukcja uzytkowania. Stanowi opis oprogramowania i srodowiska roboczego dla
osob obslugujacych komputery, ktory umozliwia korzystanie z oprogramowania.
8.

Instrukcja konserwacjiprogramu. Przeznaczona jest dla programisty zajmujacego si^

konserwacja programow. Zawiera informacje niezbe,dne do zrozumienienia programow,
ich srodowiska roboczego oraz procedur konserwacji.
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9.

Plan testow. Plan test6w oprogramowania, w tym szczegolowe warunki, opisy,

procedury wszystkich test6w oraz procedury podsumowywania danych testowych i
kryteriow oceny.
10.

Raport z analizy testdw. Dokumentuje wyniki analizy oraz wnioski, opisuje

sprawdzone mozliwos'ci i wady w celu dokonania ich analizy oraz stanowi podstawe. do
stwierdzenia gotowosci oprogramowania do wdrozenia.
Dokumentacja systemu SUP powinna bv6 opracowywana przv zastosowaniu narzedzi
systemu CASE, przykladowo jMAPS. opracowanego przez Wojciecha Jaworskiego z
Concordia University w Montrealu.
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Rozdzial V. PRZEGL^D ZASOB6W INFORMACYJNYCH

A.

Misja, cele i strategia Zarzadzania Zasobami Informacyjnymi o Programach Rynku
Pracy (ZZI-PR)
Zasada "pracujemy jak zwykle" nie ma juz zastosowania w wiejcszosci organizacji.

Chociaz niekt6rzy kierujacy szukaja jedynie mozliwego do zastosowania systemu
informacji, inni staraja sie. znalez6 odmienne sposoby doskonalenia zr6del wiarygodnych
informacji dla ce!6w zarzadzania. Niekttirzy probuja po prostu wydoby6 wie.cej informacji
z istniejacych systemow. Inni przyjeji bardziej globalne podejscie, starajac sie. wyznaczyc
wiodaca i strategiczna role, osobie odpowiedzialnej za technike. informacji (TI). Ci drudzy
staraja sie. tak uksztaltowa6 technike. informacyjna, aby byta ona przydatna i przyczyniala
sie do sprawnego funkcjonowania instytucji.
Dotychczas technika informacji i informatycy skupiali sie. przede wszystkim na
obnizaniu kosztow. W nowym podejsciu do tego zagadnienia podkresla sie. znaczenie
wytwarzania dodatkowych warto^ci. Rozwijanie organizacji i zmiany koncepji jej
funkcjonowania staly sie nowym polem do dzialania. Dzis zarzadzajacy informacja i
technika informacji staja wobec dwoch g!6wnych wyzwan:
*

Zwiekszenie roli TI

*

Zmiana roli organizacji TI w warunkach zlozonych i szybko zmieniajacych sie
technologii.
Aby moc nakreslic credo Zarzadzania Zasobami Informacyjnymi (ZZI), nalezy

dogle.bnie zrozumiec misje. i cele aktywnego planowania strategii systemowej. Jest to
filozofia rzadzaca dzialaniem ZZI. Mozna ja wyrazic krotkim haslem, takim jak:
"stwarzaj szanse." - dla bezrobotnych.
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Misje ZZI dla SUP mozna przedstawic naste_pujaco:
CZQSC I. Giowna rola ZZI:
"Swiadczenie

najlepszych

uslug

informacyjnych

w

kraju,

zarowno

dla

bezrobotnych jak i potencjalnych pracodawcow"
Cze.sc II. Uwagi dodatkowe do ZZI:
"Automatyzacja rutynowych czynnosci w urze.dach pracy, majaca na celu
wspomaganie tworczego procesu decyzyjnego i usprawnienie pomocy dla
poszukujacych pracy."
Cze.sc III.

Cel ZZI moze bye wyrazony w nastepujacy sposob:

"Planowanie, utrzymywanie, uzytkowanie i zarzadzanie sieciowym, calosciowym
systemem wymiany informacji i techniki informacyjnej mi^dzy jednostkami SUP dzialami WUP i RUP, niezaleznie od ich polozenia geograficznego."
Rysunek V-1 przedstawia organizacjQ dostawy narzedzi informatycznych w SUP.
Strategia ta moze bye okreSlona w sposob nastepujacy:

1.

Jeden z zastepcow Kierownika UP powinien zostac mianowany szefem

calego systemu informacyjnego i Glownym Informatykiem (GI).
2.

Nalezy

powolac

Panstwowy

Komitet

Sterujacy

Zarzadzaniem

Informacjami, ktory sluzylby konsultacjami dla GI w kwestiach opracowania, wdrazania i
funkcjonowania systemow. Komitet ten powinien bye forum wymiany idei, uwag,
problemow i rozwiazan mi^dzy uzytkownikami, opracowujacymi i wprowadzajacymi
systemy.

strona 95

3.

Biuro Organizacji i Informatyki w UP powinno bye odpowiedzialne za:
a.

Strategiczne planowanie systemow (kierunkow) i planowanie - taktyczne
(rozdzial srodkow z budzetu mie,dzy jednostki i programy w ramach SUP),

b.
4.

Wspomaganie wszystkich systemow dla korzystajacych z pracy UP,
Sekcja Informatyki na poziomie WUP powinna bye odpowiedzialna za:

a.

Utrzymanie wszystkich systemow dla korzystajacych z pracy UP i RUP,

b.

dzialanie wszystkich systemow UP.

5.

Nalezy

powo!a6

Wojewodzkie

Komitety

Sterujace

Zarzadzaniem

Informacja, ktore be,da sluzyly konsultacjami dla GI w kwestiach opracowania, wdrazania
i operacji systemow. Komitety te powinny stanowic forum wymiany idei, uwag,
problemow i rozwiazari mie,dzy uzytkownikami, opracowujacymi i wprowadzajacymi
systemy w poszczegdlnych wojewodztwach.
6.

Sekcje Informatyki na poziomie RUP powinny bye odpowiedzialne za

dzialanie wszystkich systemow w RUP.
7.

Opracowanie i instalacja systemow powinny bye zlecone niezaleznym

wykonawcom.
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systemowe RUP

Rys. V-1 Organizacja dostawy narz^dzi informatycznych wSUP

B. Schemat organizacyjny ZZI (zasoby ludzkie)
Rysunek V-2 przedstawia schemat organizacyjny Zarzadzania Zasobami
informacyjnyni. Podobnie jak sieci wplywaja w znacznym stopniu na sposob korzystania z
informacji, LSK, SKW i techniki telekomunikacji wplynejy na spos6b organizacji ZZI
(SIZ). W nowszym modelu nastepuje integracja niegdys" niezaleznych grup komputerow
glownych, osobistych, sieci i telekomunikacji. Jest to widoczne w zakresie kompetencji
Zaste_pcy Kierownika UP odpwiedzialnego za SIZ, kt6ry obejmuje: zastosowania, sieci,
narze,dzia i metody (sprze,t, oprogramowanie i szkolenie). Podobnie jest na poziomie
WUP; w RUP nastepuje ograniczenie do zastosowan.
Na poziomie UP wyste.puja dziedziny planowania strategicznego i przyjmowania
systemow, kt6re obejmuja caly zakres SUP. Informatycy z WUP powinni koordynowac i
wspomagac wdrazanie system6w na poziomie RUP.
W Tabeli V-l przedstawiono minimalne wymagania kadrowe dla organizacji SIZ.
Tabela V-l
Minimalny poziom zatrudnienia w organizacji ZZI w SUP

Poziom ZZI

Informatycy

22
5
1

UP
WUP
RUP
SUP

Liczba

informatykow

Ilos*c

1
49
520

og61em

Og6tem

22
245
520
787

zatrudnionych

przy

obsludze

sysemu

ogolnokrajowego na duz^ skale, wynosi 787, a biorac poprawke, na nieprzewidziane
potrzeby, mozna szacowac" te, ilo^6 na 800-900, czyli okolo 10% ogolu obecnie
zatrudnionych w SUP. Jest to wielkosc podobna do liczby takich pracownikow w USA.
Przykladowo, organizacja Hewett Associates, ktora zajmuje sie. zapewnianiem swiadczen
(fundusz emerytalny i inne programy przyznawania zasilkow) zatrudnia 3000
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pracownik6w w calym kraju, w tym 300 informatyk6w, ktorzy obsluguja instalacje
komputerowa wartosci 50 milion6w dolarow.
Oczywiscie przygotowanie 800 informatykow bedzie nastepowalo stopniowo, w
miare. wdrazania systemu.

C. Wymagania w zakresie Zasobow Techniki Informacyjnej
1.

Architektura caloSciowej platformy komputerowej
Na przestrzeni lat osiemdziesiatych specjalizacja przemyslu komputerowego, okreslana

mianem integracji system6w, stala sie jedna ze specjalizacji najbardziej poszukiwanych
przez organizacje uzytkownikow oraz sprzedawcow. Planisci systemow informacyjnych,
ktorzy nie byli zadowoleni z prostej integracji Srodowisk, jaka trudno bylo uzyskac jeszcze
kilka lat wcze^niej, zaczeji wymagac od swych organizacji realizacji dlugofalowych
zamierzen przetwarzania rozdzielonego pomiedzy r6zne systemy komputerowe w obrebie
tych samych srodowisk. Nnastapilo znaczne zr6znicowanie pomost6w komputerowych i
oprogramowania, traser6w oraz furtek (zlacz), co pozwolito projektantom na wdrazenie
systemowych przedsiQwziQC skladajacych SJQ z roznorodnego wyposazenia programowego
i sprzetowego. Dla przykladu, przedsiQbiorstwo systemowe moze obejmowac komputery
wydzialowe VAXA^MS, komputer korporacji typu mainframe, IBM MVS, stacje robocze
Sun i Apollo, oraz systemy MS-DOS i Apple Macintosh.
"Ruch w kierunku otwartych system6w komputerowych n stanowi kolejny wazny krok
w kierunku srodowisk obejmujacych swym zasiegiem cale przedsie,biorstwo. Sprzeciw
wielu organizacji wobec zlozonych i kosztownych zespolow prawnie zastrzezonych
interfejsow doprowadzil do powstania grup sprzedawcow, ktorzy zajeji sie, standardem
UNIX, TCP/IP, SQL (JSZ) oraz innych, proponowanych przez takie firmy, jak IBM i
Digital Equipment, zapewniajacych uzytkownikom pewien stopien "otwartosci".
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W roku 1987 IBM przedstawil swa wizje operacji komputerowych w
przedsiQbiorstwie i okreslit je mianem Architektury Aplikacji (SAA). W przeciwienstwie
do wielu innych poczynan majacych na celu integracje., podejmowanych w tym czasie lub
wczesniej, IBM miat na celu zapewnienie mozliwosci integracji przedsie,biorstwa zgodnie
z jego wlasnymi procesorami, systemami operacyjnymi i srodowiskami, nie zas stworzenie
mozliwosci wprowadzenia wielu sprzedawc6w. Wielu uzytkownikow utworzylo systemy
w oparciu o mainframe IBM, o zakresie posrednim i osobiste, pozniej zas pragneji
osiagnac jednolitosc oraz wspolna prace,, czynnniki wymagane w niejednolitych
srodowiskach.
Chociaz problem przed ktorym stal Digital Equipment Corporation roznil si? od
problemu IBM (jego linia VAX/VMS byla bardzo zr6znicowana, poczawszy od
komputerow typu desktop, a skonczywszy na komputerach zblizonych do mainframe), to
jednak obydwie firmy byly zagrozone przez silna konkurencje ze strony sprzedawcow
rozwiazan opartych na UNIX-ie lub innych "otwartych" rozwiazan. Na poczatku roku
1988 firma Digital przedstawila swa wlasna architektur^ przedsiQbiorstwa, konkurujaca z
SAA, okreslana mianem Sieciowego Wsparcia Aplikacji (Network Application Support,
NAS).
Wkrotce potem wielu wiodacych sprzedawcow komputerow zaczelo wprowadzac
mnostwo architektur przedsie,biorstw, a kazdy z nich pragna! odegrac glowna role w
latach dziewiecdziesiatych, w erze niejednorodnych operacji komputerowych.
Czynniki wiodace to:
*

dazenie uzytkownikow do polaczenia roznych stanowisk i

aplikacji w jedno

standardowe sodowisko.

*

Technologia
komputery osobiste
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lokalne sieci komputerowe (LSK
*

architektura klient/serwer

Standardy (UNIX i TCP/IP)

*

Zmieniajacy sie rynek (wielu niezaleznych sprzedawcow

systemow otwartych)

Istnieja dwa glowne koncepcyjne modele, ktore mozna rozwazyc w kontekscie
operacji komputerowych przedsie_biorstwa.
1.

Skalowalny model utopijny oparty na wizji identycznego oprogramowania, ktore

moze dzialac w przedsiebiorstwie na dowolnej platformie, poczawszy od komputerow
osobistych typu laptop, systemach sredniozakresowych i komputerow typu mainframe w
osrodkach przetwarzania danych. Podobnie jak spoleczenstwo utopijne, model ten wydaje
sie, malo mozliwy do zrealizowania w bliskiej przyszlosci. Niektore elementy, takie jak
binarna kompatybilnosc pomiedzy wynikowymi formatami kodow, wielowarstwowe
uslugi przedsie,biorstwa okreslane mianem API, sa juz dostepne lub be_da dostQpne w
najblizszej przyszlosci. Inne natomiast, takie jak prace nad polaczeniem (np. ACE, IBM,
OSF) sa obecnie w trakcie realizacji. Znaczniejsze firmy przeprowadzaja obecnie badania
w dziedzinach samomodyfikujacych sie, systemow operacyjnych, ktore nie sa tak
przenosne jak UNIX, w ktorych nowa rezydentna cze.sc systemu operacyjnego musi bye
kodowana i zintegrowana dla roznego sprzetu, ale rzeczywisty kod systemu operacyjnego,
moze sie zmodyfikowac sam w celu pracy z roznymi procesorami wewne,trznymi.
2. Model zintegrowany jest przede wszystkim zalecany dla SUP jako bardziej realny.
Nawet w przypadku zastosowania architektur przedsiQbiorstwa takich jak SAA i NAS,
kiedy be,d$ one w pelni doste.pne dla konsumentow, nadal pozostaje olbrzymia ilosc
wewnQtrznych mostkow, furtek,

programowego "kleju", traserow oraz wielu innych

skladnikow obejmujacych srodowisko "podprzedsiebiorstwa", ktore moze bye lub tez nie
przezroczyste dla uzytkownikow.
Czasami mozna napotkac na srodowisko, w ktorym urzeczywistniony jest skalowalny
model utopijny, zastosowane sa narze.dzia przemieszczania oparte na sztucznej
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inteligencji, aby odziedziczone systemy zostaly wlaczone w przedsie_biorstwo "jednolicie",
w sposob przezroczysty i bezboleSnie. W tym czasie SUP powinien poszukiwac

w

standardach otwartego systemu zintegrowanego modelu niejednorodnych elementow.
Wielu specjalist6w z zakresu informatyki myli poJQcia i implementacje operacji
komputerowych przedsie.biorstwa z systemami otwartymi.

Systemy

otwarte

sa

zorientowane na srodowisko, w kt6rym wiejcszosc technologii komputerowej z nim
zwiazanej opiera sie. na og6Inie akceptowanych standardach pomimo faktu, iz obejmuja
one

Srodowisko

wydzialu

lub

organizacji.

Operacje

komputerowe

na

skale

przedsie,biorstwa dotycza nie tylko poje.6 systemu otwartego lecz w zwiazku z istniejacymi
srodowiskami, ktore nalezy r6wniez wlaczyc, takze i zastrzezonych prawnie interfejsow i
mechanizm6w laczacych.

U pewnych os6b moze budzic zdziwienie fakt, ze istnieja konsorcja z
konkurencyjnymi systemami otwartymi. Fakt ten moze zar<3wno komplikowac systemy
otwarte w ogole, a w odniesieniu do potrzeb SUP, ich role, w operacjach komputerowych
przedsie,biorstwa. Najpopularniejsze konsorcja to: Fundacja Otwartego oprogramowania
(FOO), zorientowana na rozproszone Srodowisko komputerowe oraz UNIX International,
ktora opiera swe produkty na Systemic V firmy AT&T.
G16wne zalozenia operacji komputerowych przedsiebiorstwa to akceptacja i
rozwijanie produktow wykorzystujacych koncepcje. klienta/serwera. Zalety architektury
klient/serwer to:
* podzial zasobow;
* zwiekszenie malym kosztem liczby klient6w/serwer6w;
*

modyfikacja

komponent6w jest

latwiejsza

niz

w

przypadku

systemow

scentralizowanych, gdyz wystepuje mniej problemow zwiazanych ze sprzQganiem;
*

"laczenie i dopasowywanie";

* standardy;
*

wyliczenia uzytkownika koncowego;

* wiQksza niezawodnosc niz w przypadku modelu scentralizowanego (Niemcy).
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W calym projekcie uzywane sa konsekwentnie nastepujace defmicje:
Klient -

pojedynczy uzytkownik stacji roboczej (terminalu), ktory dokonuje
prezentacji, odpowiednich operacji komputerowych,

zapewnia

spqjnosc, uslugi dotyczare bazy danych oraz interfejsow w zakresie
odpowiednim dla potrzeb instytucji.
Serwer -

jeden lub wie,cej procesorow

obslugiwanych przez wielu

uzytkownikow ze wspolna pamie,cia umozliwiajaca operacje
komputerowe, spqjnosc oraz uslugi dotycz^ce bazy danych oraz
interfejs6w w zakresie odpowiednim dla potrzeb instytucji.
Rys. V-3 przedstawia proponowana architekture. klient\serwer dla SUP. Jest to
architektura oparta na sieci, kt6ra mozna tworzyc w dwu fazach:
Faza I - architektury zorientowane na LSK, przeznaczone dla instalacji UP, WUP i
RUP. Oznacza to przylaczenie wszystkich wewnQtrznych uzytkownikow.
Faza II - kiedy to be,dzie mozliwe, wszystkie wewnQtrzne sieci LSK zostana potaczone
w skali krajowej poprzez SKW (w ciagu 1-3 lat).
Podajemy nastejpujace zalecenia:
1. Powinno sie, stosowac oprogramowanie komercyjne wszedzie tarn, gdzie mozliwe
jest stworzenie podstaw w oparciu o ktore mozna opracowac zastosowania klientAsenver.
Dotyczy to interfejsow uzytkownika (MOTIF, MS Windows, Open Look itd.), systemow
zarzadzania bazami danych, sieci i innych komponentow.
2. Wybrany produkt powinien spelniac odpowiednie normy, bye zgodny z
koncepcjami systemow otwartych i\lub architektura sprzedawcy. Projektanci SUP powinni
unikac wyboru technologii i produktow dzialajacych jedynie w oparciu o operacje
klient\serwer. Powinni oni zamiast tego zapewnic, aby wybrane produkty dzialaly w
ramach ogolnej architektury calego systemu.
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3. W miare. potrzeb SUP, elementy "serwera" powinny bye wykorzystywane do
ulatwiania przemieszczania i wlaczania scentralizowanych zastosowan do schematu
operacji komputerowych klient\serwer.
Poniewaz wazniejsze procedury SUP sa zorientowane na programy, zaleca sie.
nastepujaca konfiguracje, sprzetu:
* stacje robocze UNIX
* terminate wejs'cia-wyjs'cia dla uzytkownik6w
* komputery osobiste dla personelu kierowniczego i desktop publishing (DTP)
* drukarki laserowe
*

1 GB pamie,ci w przeliczeniu na serwer bazy danych (na poczatku operacji)

Szacuje sie., ze wymagane sa naste.pujace ilosci gldwnych urzadzen komputerowych:

*

Liczba serwer6w
rezerwa 10%
suma

*

Liczba komputer6w
osobistych

*

Liczba terminali
rezerwa 10%
suma
laczna liczba urzadzen

*

Liczba LSK

570 biur

x

4

570

x

3

9.000

x

0,8

=

2.280
228
2.508
1.710
170
1.880

=

7.200
720
7.920
12.308
570
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Rys. V-3 Architektura klient/serwer dla SUP

*

GSK

2. Architektura calosciowej macierzy sieci
Wprowadzenie sieci moze stanowic kosztowna propozycje i wiele firm wydaje na to
nadmierne sumy pienie,dzy. Jednakze przy dokladnym zdefmiowaniu wymagan sieci i
kosztow monitorowania, SUP moglby zbudowac uzyteczna i ekonomiczna siec.
Podczas tworzenia sieci SUP powinny zostac zastosowane nastepujace zasady:
1. Siec obejmujaca caly system powinna mice budowe. modulowa, aby odpowiadala
zarowno biez^cym jak i przyszlym potrzebom.
2. W celu maksymalizacji modularno^ci, siec SUP powinna zostac zbudowana przy
zastosowaniu

produktow

spemiaj^cych

wymogi

w

zakresie

funkcjonalnosci

i

niezawodnosci. Przy realizacji modularnosci be,dzie pomocne ustalenie standardow SUP.
3. Topologia SUP i system operacyjny powinny zostac wybrane tak, aby odpowiadaty
systemom informacyjym SUP i strukturze operacji komputerowych.
Rys. V-4 przedstawia Macierz Sieci SUP. Jest to srodowisko polaczone w siec,
jednakze bez centralnego urza.dzenia przetwarzajacego. Glowne przetwarzanie informacji
odbywa sie na poziomie WUP w obre.bie rozproszonego srodowiska LSK. Ze wzgledu na
wewne.trzne polaczenia sieciowe i wewne.trzne przetwarzanie, srodowisko to jest bardzo
niezalezne i niezawodne w czasie eksploatacji.
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Rys. V-4 Architektura Macierzy Sieci SUP

LSK WUP i UP zostana polaczone wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba. Przykladem
moze bye sytuacja kiedy tworzone sa kopie zapasowe plik6w lub gdy pliki sa
przekazywane poprzez sied SKW. Z punktu widzenia obstugi klienta, ten typ pracy
sieciowej nie jest efektywny czasowo. Jest on mozliwy do przeprowadzenia za
posrednictwem jednej z szesciu og61nokrajowych sieci komutacji pakietow, ktore sa
obecnie tworzone w Polsce. Oto przyklady tych sieci:
* KOLPAK

- Polska Sie6 Kolejowa

* TELBANK

- Bankowa Sie6 Przedsiebiorstwa Telekomunikacyjnego

* PKONET

- SiecPKO

* CUPAK

- Siec Centralnego Urze,du Planowania

* NASK

- Naukowa Siec Komputerowa

* Siec Przedsie_biorstwa Energetycznego
Do celow telekomunikacyjnych mozna w Polsce i poza jej granicami korzystac z
Internetu. Obecnie w fazie plan6w znajduja sie. sieci, kt6re zostana dostarczone przez
Sprint, AT&T, oraz inne amerykanskie firmy telekomunikacyjne. Sieci te w okresie
roku-dwu be.da w stanie ^wiadczy6 uslugi dla uzytkownikdw SUP. Niektore z tych
systemow wykorzystuja swiatlowody. Najbardziej istotnym zastosowaniem w przypadku
SUPjest poczta elektroniczna, ktorej uzycie jest juz mozliwe na poziomie wewne,trznym.
W niezbyt odlegtej przysztosci SUP zostanie podlaczony do miedzynarodowej
Macierzy (Matrix). Jest to og61nos'wiatowa metasiec polaczona z sieciami komputerowymi
i systemami konferencyjnymi, ^wiadczaca uslugi z zakresu komunikacji i informacji.
Poniewaz system informacyjny zarzadzania (SIZ) SUP jest systemem sieciowym,
powinien on zostac przylaczony do Internetu i Euronetu, aby stworzyc mie,dzynarodowe
szlaki komunikacyjne.
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3. Calosciowa architektura konfiguracji baz danych i wiedzy
Na Rys. V-5 przedstawiono architecture, zintegrowanej jednorodnej konfiguracji
bazy danych SUP-u. Jest to konfiguracja rozproszonych baz danych o nastepujacych
cechach:
*

prosty zdalny dostep - mozliwos'6 uzyskania przez uzytkownika lub zastosowanie
dostQpu do danych z bazy pozalokalnej

*

pomimo tego, ze dane sa fizycznie rozproszone, mozna uzyskac do nich doste_p,
zarzadzac i sterowac nimi w taki sposob, jak gdyby stanowily jedna caloSc.

*

dane sa jednorodne. Zarzadza sie, nimi przy pomocy wielu instalacji i tego samego
Systemu Zarzadzaia Baz Danych (SZBD) opracowanego na platformach roznej
wielkoSci (np. komputery typu desktop, wydzialowe, mainframe).

*

konfiguracja stanowi grupQ baz danych zaprojektowanych od samego poczatku.

Rozproszone bazy danych SUP powinny spelniac naste_pujace warunki:
1. Partycje poziome ipionowe. Partycje to podzialy danych w calym przedsiebiorstwie,
w oparciu o jakis parametr. Istnieja dwa wazne typy partycji bazy danych. Pozioma
partycja wystepuje wtedy, gdy partycje label i ze wszystkimi kolumnami sa
przechowywane razem, natomiast wybrane rze_dy sa podzielone pomiedzy we.zly, np.
rozne WUP i UP. Partycja pionowa wystepuje wtedy, gdy wszystkie rzedy tabeli sa
przechowywane razem, a wybrane kolumny sa podzielone pomiedzy we,zly. Baza danych
musi wyszukac te wszystkie partycje przy uzyciu pewnych cech takich, jak wartosc pola,
ktora moze bye uzyta jak parametr zapytania.

strona 110

DANYCH OPERACJI
BDO

Rys. V-5 Architektura zintegrowanej jednorodne) konfiguracji SUP baz danych rozproszonych

2.

PrzejrzystoSc umiejscowienia. Kazdy relacyjny SZBD moze, przy pomocy

zastosowan, wspolpracowa6 zar6wno z podziatem pionowym jak i poziomym. Oznacza to,
ze zastosowania "wiedze/ w jaki spos6b sa podzielone dane i przy uzyciu podstawowych
metod zdalnego doste.pu lacza sie. i zyskuja dostep do danych z wielokrotnych we_zlow w
calym systemic. W "prawdziwym" srodowisku bazy rozproszonej umiejscowienie danych
jest przejrzyste zarbwno dla zastosowan jak i dla uzytkownik6w. Sam SZBD zajmuje sie.
fizycznym umiejscowieniem i transmisja, stanowiac dla uzytkownik6w i zastosowan
globalny, scentralizowany pod wzgle_dem logicznym obraz danych.
3.

Replikacje. W przeciwienstwie do partycji dzielacych rze.dy i/lub kolumny

pomie,dzy wielokrotnymi rz^dami nie zachodzacymi na siebie (logicznie), replikowana
baza rozproszona ma mechanizm pozwalajacy na kopiowanie partycji bazy i
przechowywanie ich w roznych miejscach w przedsie_biorstwie, z reguly z mozliwoscia
szybkiego dostepu. Replikacja jest dla SZBD procesem trudniejszym niz podzial na
partycje, gdyz wykonywane sa rowniez uaktualnione wersje duplikatow.
4.

Globalna optymalizacja. Rozproszony SZBD powinien miec wbudowane

mechanizmy globalnej optymalizacji, co umozliwia uwolnienie zastosowan od zajmowania
sie schematem doste.pu do danych w obrebie przedsie.biorstwa.
5.

Rozproszone przyzwolenie. Rozproszone uaktualnienia w calym srodowisku

SZBD przedsie.biorstwa moga bye klopotliwe. SZBD musi zapewnic dwufazowy protokol,
taki

jak

dwufazowy

Commit,

aby

zapewnic

funkcjonowanie

transakcji

COMMIT/ROOLBACK w rozproszonym srodowisku. Inaczej mowiac, wszyscy
zainteresowani uzytkownicy maja prawo veta przed zaakceptowaniem zmiany w
zawartosci bazy danych.
6.

Rozproszona synchronizacja procesow wspoibieznych.

SZBD powinien

wykorzystywac globalny mechanizm wspolbieznosci do sterowania doste_pem do wielu
uJozen. Rozklad punktow martwych jest o wiele bardziej zlozony w srodowisku
rozproszonym niz scentralizowanym a SZBD rozwiazuje ten problem w calym
przedsie_biorstwie.
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7.

Rozproszone kierowanie integralnoScia. Musi bye utrzymane w calym

przedsie_biorstwie do ce!6w bezpieczenstwa, integralnosci w zakresie efektow ubocznych,
glownych ograniczen oraz innych zasad bezpieczenstwa.
8.

Rozproszona admnistracja. Niezaleznie od liczby i rodzajow SZBD i baz

danych w catym systemic musza by6 uzywane wszystkie funkcje administratora bazy
danych (DBA) oraz narzedzia. Dotyczy to np. tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania,
strojenia oraz kontroli wydajnosci
9.

Bezpieczenstwo. Nie mozna przecenic znaczenia tej funkcji. Musi ona bye

istotnym elementem rozproszonego zarzadzania baza danych (RZBD).
10.

PrzenoSnoSc i zdolnoSc do przeksztalcen. SZBD

powinien stanowic

niezalezna platformQ komputerowa, aby mozliwe bylo jego udoskonalanie w miare
postQpow informatyki.
11.

Interfejs uzytkownika. Do operacji czolowych na bazach danych nalezy

stosowac je,zyk czwartej generacji.
12.

Protokoi zapytan. Do wszystkich zapytan z SZBD nalezy stosowac skladnie

Je_zyka Strukturalnych Zapytan (JSZ)).
13.

Leksykon. (Slownik danych) powinien bye kompatybilny z Systemem

Katalogowym Magazynowania Informacji (SKMI) i powinien bye wybrany dla calego
przedsiebiorstwa. Do magazynu powinny bye przemieszczane wszystkie zastosowania i
metadane systemowe.
14.

Elastycznosc automatyki. Wybrany produkt SZBD powinien magazynowac

tatwo skladnie. wiedzy aby w celu pomocy dla pracownikow SUP podczas wypelniania
rutynowych czynnos'ci mozna bylo tworzyc "specjalistyczne systemy"
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15.

Lokalne wsparcie techniczne. Glowna przeslanka
podczas wyboru
sprzedawcy sprzetu i oprogramowania powinny bye dokumenty wskazujace na to, ze
istnieje dlugoterminowa mozliwos^ wsparcia technicznego na miejscu.
16.

Zestaw polskich liter.

Zarowno wybrany sprze.t jak i oprogramowanie

powinny miec polskie litery (standard ISO Latin 2) i mozliwosc sortowania w je,zyku
polskim.
17.

Narzzdzia do tworzenia zastosowan. Srodki niezb^dne do wprowadzenia
systemowych udoskonalen powinny bye zapewniane przez srodowisko CASE
(komputerowo wspomagana inzynierie oprogramowania) oraz IGU. Powinny one bye
obslugiwane przy pomocy myszy.
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Rozdzial VI. STRATEGIA WDRAZANIA SIZ

A.

Etapy wdrazania SIZ
Na Rys. VI-1 przedstawiono Technike. Oceny Programu (TOP) i kolejne etapy

opracowania i wdrazania SIZ. Wyr6zniono 4 najwazniejsze kierunki dzialan:
*

Wdrazanie techniki informacvjnej w 570 urzedach SUP, ktore powinno bye
zainicjowane

ogloszeniem

przetargu

i

rozpatrzeniem

zgloszonych

ofert

technicznych i finansowych. Naste_pnie, przed wyposazeniem wszystkich biur,
nalezy uruchomid instalacje pilotazowe.
*

Opracowanie i wdrozenie system6w zastosowan za pomoca systemu CASE,
prototypow i technik pilotazowych oraz przy wspoldziataniu wykonawcow
systemu, na drodze Projektowania Wspolnego Zastosowan (PWZ).

*

Opracowanie norm dla caloSciowego i otwartego Srodowiska systemu.

*

Przvjecie personclu do UP i pilotazowych oSrodkow informatycznych w WUP
zanim nastapi szkolenie uzytkownikow i pelne wdrozenie systemu.

Po zaznajomieniu sie, z zasadami funcjonowania systemu i przyjeciu rozwiazan, siec TOP
powinna bye" poszerzona o bardziej szczeg6Jowe dzialania.
B.

Strategia opracowania i wdrozenia systemu
1.

Metodologie Projektowania Wspolnego Zastosowan (PWZ) oraz systemu
CASE

Istnieje 17 hierarchicznych systemow informacyjnych, ktore moga bye podzielone
na 10 gtownych kategorii federacji system6w informacyjnych. Opracowanie takiej ilosci
systemow i ich wdrozenie w 570 urze,dach rejonowych i 49 urzQdach
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Rys. VI-1 Technika oceny programu (TOP)
Kolejne etapy opracowania i instalacji SIZ

wojewodzkich jest przedsie.wzie.ciem na wielka skale,. Nie jest mozliwy sukces takiej misji
przy jednoczesnym kierowaniu opracowaniem wszystkich systemow z jednego osrodka
koordynacyjnego. Zaleca sie., aby pewne wojewodzkie urze,dy pracy zostaly zobowiazane
do opracowania jednej lub dwoch roznych federacji systemow informacyjnych.
Na Rys. VI-2 podano przyklad, w jaki sposob WUPy moga bye zobowiazane do
opracowania poszczegolnych kategorii federacji. Systemy powinny bye opracowane i
wdrozone przez WUPy, z zastosowaniem metodologii PWZ i CASE i przy pomocy ze
strony niezaleznych specjalist6w, autorow oprogramowania. Zespoty WUP powinny
skladac sie z uzytkownikow, programistow i kadry kierowniczej WUP.
2. System Kontroli Zatrudnienia (SKZ) - uwagi specjalne
Nalezy zwrocic szczegolna uwage. na System Kontroli Zatrudnienia (SKZ).
Funkcjonuje w tym systemic obecnie kilka rozwiazan w SUP. Opracowano rozne
rozwiazania w Warszawie (PRACA-SOETO), Krakowie-Poznaniu (RUBIKOM), Lodzi
(BOSS), Radomiu (PROGRES), Kielcach (Reja), Warszawie (COBRA). Jest niewatpliwie
korzystne dla informatyki SUP, ze Polska ma tak duze doswiadczenie w tworzeniu
nowych zastosowan. Nalezy z tego korzystac w fazie opracowania nowych rozwiazan.
calosciowy SIZ wymaga nowej wersji SKZ, ktora musi bye wdrozona w oparciu o System
Zarzadzania Baza Danych (SZBD) i bye doste.pna dla wszystkich zastosowan i dla
wszystkich uprawnionych uzytkownikow z roznych jednostek SUP.
Zaleca sie wie.c, aby WUP w Krakowie (wraz z RUP Nowa Huta) byl
odpowiedzialny za opracowanie nowej uniwersalnej wersji SKZ. Zespol moze korzystac z
pomocy doswiadczonych pracownikow osrodkow, tworzac wspolnie z nimi Grupe,
Operacyjna PWZ.
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3.

Priorytety w systemach zastosowari

Zaleca sie. nastepujace priorytety w fazie opracowania i wdrazania:
(1)

Systemy Automatyzacji Biur - be,da stanowily biezace komunikacyjne
wspomaganie uzytkownikow,

(2)

Federacja Systemow Informacji - Programy (FSI-pr) - be_dzie stanowila
schemat wymiany danych i informacji z innymi systemami.

(3)

FSI - Fundusze (FSI-0 - be.dzie stanowila schemat dostarczania danych i
informacji z innych system6w,

(4)

System Informacji o Zatrudnieniu - pozwoli zautomatyzowac rutynowe
czynnosci przy obsfudze klientow w 570 RUPach.

(5)

FSI-sz - Szkolenie

(6)

FSI-st - Statystyka

(7)

FSI-SiW - Skargi

(8)

System Zarzadzania Ewidencja (SZE)

(9)

FSI- a - administracji

(10)

FSI-kier - kierownictwa

(11)

FSI-p -prawa
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Opracowanie i wdrozenie kazdej Federacji Systemow Informacyjnych (FSI) moze
trwac od roku do trzech lat. Najszybciej mozliwe jest wdrozenie Systemow Automatyzacji
Biura z wykorzystaniem gotowego oprogramowania, ktore mozna wprowadzic od razu;
zalezy to jedynie od mozliwosci przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia i dostQpnosci
podre,cznikow dla uzytkownikow. Wdrozenie wszystkich systemow w calym SUP moze
potrwac ponad pie_c lat.
C.

Strategia wdrazania Techniki Informacyjnej
Wdrazanie techniki informacyjnej powinno odbywac sie. we wspolpracy z

wykonawcami z zewn^trz, takimi jak oSrodki ZETO. Konieczne bedzie zainstalowanie i
konserwacja bardzo duzej ilosci sprzetu (okolo 12.300 komputerow i 570 LSK Lokalnych Sieci Komputerowych). W pierwszej kolejnosci nalezy wyposazyc osrodki
pilotazowe.
D. Strategia przygotowania kadr
Sprawna i efektywna obsluga systemu skladajacego sie. z 11 Federacji Systemow
Informacyjnych i 25.000 jednostek komputerowych, obslugujacy prawie 10% ludnosci
Polski (ponad 3 miliony poszukujacych pracy i firm), wymaga wyszkolonej kadry
profesjonalistow. Potrzebna ilosc pracownikow zostala podana w rozdziale V. Priorytety
w zakresie kadr specjalistow s$ nastepujace:
1.

Biuro Organizacji i Informatyki UP

2.

Wskazanie osrodkow wiodacych w opracowaniu systemow.

Lista

wybranych osrodkow moze siQ roznic od tej, ktora podano na Rys. VI-2,
chociaz zostala ona przygotowana starannie. Uzasadnienie dla wyborow
podanych na Rys. VI-2 jest naste_pujace:
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Wykonawca
oprogramowanla

Rys. VI -2 PrzyWad specjallzacji systemowej roznych osrodkow

UP Warszawa posiada najlepsza znajomosc Systemow Prawnych i
Kierownictwa i powinien wobec tego bye odpowiedzialny za Systemy
Automatyzacji Pracy Biurowej, szczegolnie za calosciowa komunikacje.
elektroniczna. Osrodek ten nie moze bye obciazony zbyt wieloma
zadaniami, poniewaz juz koordynuje calosc programu.
WUP Poznan powinien otrzymac zadanie kierowania opracowaniem FSIadministracji,

poniewaz

kierownik

urze.du

poznanskiego

scisle

wspolpracowai w realizacji zadan TOR 2, uczestniczac takze w szkoleniu w
USA na temat architektury SIZ.
WUP Krakow i RUP Nowa Huta powinny pokierowac praca nad FSIzatrudnienie, ze wzgle.du na zaawansowanie prac w ramach RUBIKOM i
wysokie umieJQtnosci w zakresie informatyki, jakim dysponuje jego
personel.
WUP Warszawa powinien kierowac pracami nad FSI-Programy, ze
wzgledu na bliskosc UP, gdzie podejmowane sa wazne decyzje w zakresie
planowania.
WUP Lodz powinien odpowiadac za FSI-fundusze, ze wzgle.du na bliskosc
Warszawy, gdzie be.da opracowywane Federacje Sl-Programy.
WUP Bydgoszcz powinien kierowac pracami nad opracowaniem FSISzkolenie, poniewaz przedstawiciel tego osrodka odbyl staz w USA w
ramach programu TOR 2 i zna architekture systemow. Bliskosc Poznania i
Szczecina

umozliwi

Scisla

wspolprace

w jednym

z

najbardziej

zaawansowanych regionow w dziedzinie szkolenia.
WUP Wroclaw powinien kierowac przygotowaniem FSI-Statystyka,
poniewaz Wroclaw jest znanym matematycznym osrodkiem akademickim.
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*

WUP

Gdansk

powinien

kierowac

opracowaniem

FSI-Zarzadzanie

Ewidencja poniewaz system ten wymaga nakladow technologicznych, a
Gdansk ma kontakty mie_dzynarodowe, ktore ulatwia transfer nowoczesnych
rozwiazan.
*

WUP Katowice powinien kierowac opracowaniem FSI-Skargi i Wnioski,
poniewaz region ten obsluguje najwieksza liczbe. bezrobotnych, a takze
dlatego, ze znajduje sie, w bliskiej odleglosci od Krakowa, gdzie ma bye
opracowana Federacja Sl-zatrudnienie. Federacje Sl-Skargi i Wnioski oraz
Sl-Zatrudnienie musza ze soba blisko wspolpracowac.

3.

Pracownicy pozostalych WUPow i RUPow bQda zaangazowani bezposrednio w
faze, wdrazania.
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ZalQCznik A
Dane potrzebne do Systemu Wskaznikow Efektywnosci
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Dane potrzebne do Systemu Wskaznikow Efektywnosci
Sporzadzono ogolem dwadziescia list danych, ktore w sytuacji idealnej powinny
bye doste_pne za posrednictwem relacyjnego systemu zarzadzania bazami danych
(RSZBD), takiego jak Oracle lub Ingress. Listy te podane sa jako zmienne w tabelach
RSZBD,

dostepne w przypadku sporzadzania sprawozdan za pomoca Je.zyka

Strukturalnych Zapytan (JSZ). Listy zawieraja zmienne danych osobowych uczestnikow
poszczegolnych programdw, danych programow, pozyczek lub kursow a takze danych na
temat wojewodzkich i rejonowych urz^dow pracy. Proponuje sie., aby baza danych byla
ulozona

wedlug pierwszorze,dnych

i

drugorze_dnych

hasel

w

tabelach.

Haslo

pierwszorzedne to numer identyfikacyjny PESEL; hasla drugorze_dne to numer rejoowego
urzedu pracy, wojewodzkiego urzQdu pracy, kursu, programu robot publicznych lub prac
interwencyjnych oraz pozyczki.
Wymagania dotyczace danych podane sa ria osobnych listach, aby latwo mozna
bylo potwierdzic, ze ilosc danych do wyliczenia wskaznikow efektywnosci jest
wystarczajaca. W Zalaczniku B do niniejszego raportu podano liste. wzorow do wyliczania
wskaznikow efektywnosci. Dane na pierwszych pie.ciu listach potrzebne sa do
dokonywania oceny wszystkich programow. Jezeli dane te zostana raz zgromadzone,
zmniejszy sie ilosc niepotrzebnych czynnosci i zminimalizowane zostana wymagania w
zakresie przechowywania informacji. Pierwsze z trzech list zawieraja informacje na temat
poszczegolnych uczestnikow programow (1) dane demograficzne i dane na temat ich
poprzedniego zatrudnienia - ktore powinny bye zaczerpniete z rejestrow urzedow pracy,
(2) dane osobowe w chwili zakonczenia uczestnictwa w programie - na podstawie ankiety
wypelnianej po zakonczeniu uczestnictwa w programie, a takze (3) dane osobowe z
ankiety przegladu naste_pstw - przesylanej po trzech miesiacach po zakonczeniu
uczestnictwa w programie. Kolejne dwie listy zawieraja dane doste_pne na poziomie
urzedow pracy: (4) rejonowego urzQdu pracy i (5) wojewodzkiego urze,du pracy. Nalezy
takze wspomniec, ze wiele z danych zawartych w listach przedstawionych ponizej nie
powinno bye wykorzystanych bezposrednio do wyliczenia WE ale do wypracowania
metodologii dostosowawczej na wypadek zmiennych warunkow ekonomicznych w
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poszczegolnych regionach i do udoskonalenia skutecznoSci Swiadczonych uslug. Poza
wykorzystaniem ich w metodologii dostosowawczej, dane demograficzne, takie jak wiek,
plec, wyksztalcenie, zawod oraz rodzaj zatrudnienia, umozliwiaja badanie wynikow
programow wedlug grup i powinny takze umozliwic dokonywanie szeregu quasiekspery mental nych ocen wplywu programow w przyszlosci.
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Lista danych nr 1.

Dane demograficzne oraz dotyczace poprzedniego miejsca pracy.
uzyskane z rejestrow urzedow pracy

1.

Numer identyfikacyjny PESEL

2.

Numer Wojewodzkiego Urze_du Pracy

3.

Numer Rejonowego UrzQdu Pracy

4.

Data urodzenia

5.

Plec

6.

Data ostatniej rejestracji w urze_dzie pracy

7.

Data ostatniej wizyty w urze_dzie pracy

8.

Wyksztalcenie

9.

Kod poprzednio wykonywanego zawodu

10.

Kod branzy poprzedniego zatrudnienienia

11.

Data zakonczenia pracy w poprzednim miejscu

12.

Wysokosc wynagrodzenia w poprzednim miejscu pracy

13.

Srednia liczba godzin pracy tygodniowo w poprzednim miejscu

14.

Liczba miesie.cy ogolem przepracowanych w poprzednimi miejscu

15.

Rok podje_cia pracy

16.

Liczba przepracowanych lat ogolem

17.

Status zatrudnienia

18.

W ktorym z naste.pujacych programow bral/a Pan/i udziat od momentu pierwszej
rejestracji w urzedzie pracy:
a. Zasitek dla bezrobotnych
b.

Posrednictwo pracy

c.

Szkolenie/przekwalifikowanie

d.

Mate firmy

e.

Tworzenie nowych miejsc pracy

f.

Roboty publiczne

g.

Prace interwencyjne

h.

Dotacje dla absolwentow
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Lista danych nr 2.

Dane osobowe uzyskane po zakonczeniu udzialu w programie

(podsumowanie dzialan w okresie dwoch tygodni od momentu zakoriczenia uczestnictwa w
danym programie rynku pracy)
1.

Numer identyfikacyjny PESEL

2.

Czy Pan/i podj$l/e.la stala, niedotowana prace. od chwili zarejestrowania sie. w
urzedzie pracy?

3.

Termin podje.cia pierwszej stalej, niedotowanej pracy od chwili zarejestrowania sie.
w urze.dzie pracy

4.

Kod zawodowy

pierwszej stalej, niedotowanej pracy podje,tej od chwili

zarejestrowania sie. w urze_dzie pracy
5.

Kod branzowy pierwszej stalej,

niedotowanej pracy podje.tej od chwili

zarejestrowania sie. w urze_dzie pracy
6.

Pobory miesie_czne otrzymywane w miejscu pierwszej stalej, niedotowanej pracy
podjetej od chwili zarejestrowania sie. w urze,dzie pracy

7.

Srednia liczba godzin przepracowanych tygodniowo w miejscu pierwszej stalej,
niedotowanej pracy podje_tej od chwili zarejestrowania sie. w urze.dzie pracy

8.

Adres do przeslania ankiety przegladu naste.pstw

9.

Dotyczy uczestnikow programow: przekwalifikowanie pracownikow, mate firmy,
tworzenie nowych miejsc pracy, roboty publiczne, prace interwencyjne lub dotacje
dla absolwentow:
Czy w wyniku uczestnictwa w programie uzyskal/a Pan/i stala prace.?

Lista danych nr 3.

Dane osobowe uzyskane na podstawie ankiety przegladu nastepstw

1.

Numer identyfikacyjny PESEL

2.

Czy jest Pan/i obecnie zatrudniony/a w stalym, niedotowanym miejscu pracy?

3.

Czy jest Pan/i obecnie zatrudniony/a w stalym, niedotowanym miejscu pracy,
ktore bylo w przeszlosci subsydiowane?
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4.

Data podje,cia obecnej pracy

5.

Kod zawodowy obecnego miejsca pracy

6.

Kod branzowy obecnego miejsca pracy

7.

Wynagrodzenie miesie.czne w obecnym miejscu pracy

8.

Srednia ilosc godzin pracy tygodniowo w obecnym miejscu pracy

9.

Liczba miejsc pracy od chwili ostatniego kontaktu z programem rynku pracy.

10.

Liczba miesie,cy przepracowanych ogotem od chwili ostatniego kontaktu z
programem rynku pracy

Lista danych nr 4. -: Raport Rejonowego Urzedu Pracy
(miesieczny raport na temat kosztow i prowadzonej dzialalnosci)
1.

Numer rejonowego urze_du pracy

2.

Liczba zarejestrowanych wolnych miejsc pracy na pierwszy dzien miesiaca

3.

Liczba zarejestrowanych wolnych miejsc pracy na ostatni dzien miesiaca

4.

Calosc kosztow operacyjnych poniesionych przez urzad w ciagu miesiaca

5.

Liczba osobogodzin przepracowanych w urz^dzie ogotem w ciagu miesiaca

6.

Procent osobogodzin przepracowanych w urze,dzie ogotem poswieconych na
realizacje kazdego z nastepujacych programow rynku pracy:
a. Zasilki dla bezrobotnych
b.

Posrednictwo pracy

c.

Przekwalifikowania

d.

Mate firmy (pozyczki na rozpoczQcie wlasnej dzialalnosci gospodarczej)

e.

Tworzenie nowych miejsc pracy (kredyty na zatrudnianie nowych
pracownikow)

f.

Roboty publiczne

g.

Prace interwencyjne
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h.

Dotacje dla absolwentow (dotacje dla wynagrodzen absolwentow, ktorzy
niedawno ukonczyli naukej

Lista danych nr 5.

Charakterystyka danego wojewodztwa

1.

Numer wqjewodzkiego urze_du pracy

2.

Liczba mieszkaricow wojewodztwa ogolem

3.

Liczba kobiet w grupie wiekowej 15-55, zamieszkalych w wojewodztwie

4.

Liczba me_zczyzn w grupie wiekowej 15-60, zamieszkalych w wojewodztwie

5.

Liczba zawodowo czynnych mieszkancow wojewodztwa ogolem

6.

Liczba zawodowo czynnych kobiet zamieszkalych w wojewodztwie

7.

Rozklad wyksztalconych os6b wsrod mieszkancow wojewodztwa w wieku powyzej
14 lat.

Lista danych nr 6.

Dane osobowe dla potrzeb poszczegolnych programow

1.

Numer indentyfikacyjny PESEL

2.

Termin rozpoczQcia ostatniego okresu uprawnien do pobierania zasitku dla
bezrobotnych

3.

Ogolna kwota zasilku otrzymanego w trakcie obecnego okresu uprawnien do jego
pobierania

4.

Liczba dni obje_tych obecnym okresem uprawnien do pobierania zasilku dla
bezrobotnych

5.

Czy w okresie wszystkich dni obecnie obje,tych prawem do zasilku dla
bezrobotnych nastapila przerwa (minimum 30 dni) od momentu rozpoczQcia tego
okresu?

6.

Data rozpocze_cia pierwszej przerwy (minimum 30 dni) w okresie wszytskich dni
objetych prawem do zasilku dla bezrobotnych.

7.

Czy przyznana kwota zasilku zostala w pelni wykorzystana w okresie prawa do
jego pobierania?
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Srednie roczne wynagrodzenie (za okres poprzednich 12 miesie_cy) osoby
wystepujacej o przyznanie zasilku dla bezrobotnych

Lista danych nr 7.

Dane personal ne poszczegolnych osob

1.

Numer identyfikacyjny PESEL

2.

He razy dany klient byl kierowany na wolne miejsce pracy od dnia rejestracji jako
bezrobotny poszukujacy zatrudnienia?

3.

Liczba otrzymanych przez danego klienta skierowan do pracy od dnia, w ktorym
zarejestowai sie, jako bezrobotny poszukujacy zatrudnienia

4.

Liczba ofert pracy przedstawionych danemu klientowi od dnia, w ktorym
zarejestrowal sie. jako bezrobotny poszukujacy zatrudnienia

5.

Liczba ofert pracy przyje,tych przez danego klienta od dnia, w ktorym
zarejestrowal sie jako bezrobotny poszukujacy zatrudnienia

6.

Czy dana osoba jest klientem sluzb poradnictwa zawodowego?

7.

Czy dana osoba zostala poddana testom na uzdolnienia od dnia rejestracji jako
bezrobotny poszukujacy zatrudnienia?

8.

Czy dana osoba zostala poddana testom na kompetencje/ umiejetnosci od dnia
rejestracji jako bezrobotny poszukujacy zatrudnienia?

9.

Czy dana osoba zostala poddana badaniom lekarskim od dnia rejestracji jako
bezrobotny poszukujacy zatrudnienia?

Lista danych nr 8.

Dane dotyczace uczestnika kursu szkoleniowego

1.

Numer identyfikacyjny PESEL

2.

Numer kursu przekwalifikowujacego

3.

Czy pobiera obecnie zasilek dla bezrobotnych?

4.

Data przystapienia do przekwalifikowywania

5.

Ostatni termin uczestnictwa w przekwalifikowywaniu

6.

Rodzaj kursu szkoleniowego (jakie sa umieJQtnosci nabyte w czasie kursu?)
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7.

Czy ukonczyl kurs szkoleniowy?

8.

Data przystapienia do przekwalifikowywania

9.

Data ukonczenia kursu szkoleniowego

10.

Czy podjal prace. ponownie?

11.

Czy w czasie przekwalifikowywania byl zatrudniony?

12.

Czy kurs szkoleniowy byl organizowany przez macierzysty zaklad pracy?

13.

Czy w czasie kursu przyslugiwalo mu prawo do pobierania zasilku dla
bezrobotnych?

Lista danych nr 9.

Informacje dotvczace kursu przekwalifikowujacego

1.

Numer identyfikacyjny kursu szkoleniowego

2.

Czas trwania kursu przekwalifikowujacego (liczba dni)

3.

Calkowite koszty stypendialne kursu szkoleniowego

4.

Calkowite koszty niestypendialne kursu szkoleniowego

Lista danych nr 10.

Dane

wymagane

do

przeprowadzenia

oceny

pozyczek

przyznawanych na rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej
1.

Numer identyfikacyjny PESEL

2.

Numer serii pozyczki

3.

Data zlozenia wniosku o pozyczke,

4.

Data zatwierdzenia pozyczki

5.

Kwota przyznanej pozyczki

6.

Warunki pozyczki (okres splaty - liczba miesiecy)

7.

Oprocentowanie pozyczki

8.

Kod branzowy prowadzonej dzialalnosci:
(1) produkcja (= przemysl)
(2) uslugi
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(3) handel (= kupiectwo)
(4) prowadzenie gospodarstwa (= rolnictwo)
(5) transport
(6) budownictwo
(7) lesnictwo

Lista danych nr 11.

Informacje dotyczace rozwoju prowadzonej dzialalnosci.

na

rozpoczecie ktorej zostala przyznana pozyczka
1.

Numer identyfikacyjny PESEL

2.

Czy firma zalozona przy wykorzystaniu przyznanej pozyczki nadal funkcjonuje?

3.

Liczba osob zatrudnionych w firmie (poza pozyczkobiorca)

4.

Dochod przedsie_biorstwa netto za okres ubiegtego roku podatkowego

5.

podatki zaplacone za okres ubieglego roku fmansowego, zwiazane z prowadzeniem
przedsiebiorstwa

Lista danych nr 12.
1.

Dane dotyczace pozyczkobiorcy

Numer identyfikacyjny pracodawcy (badz numer identyfikacyjny podatku od
przedsiebiorstw)

2.

Numer umowy kredytowej

3.

Ogolna liczba zatrudnionych w przedsie.biorstwie w roku kalendarzowym
poprzedzajacym przyznanie pozyczki

4.

Ogolna wartoSc wynagrodzen wyplacanych przez przedsiQbiorstwo w roku
kalendarzowym poprzedzajacym przyznanie pozyczki

5.

Kod branzowy przedsiebiorstwa pozyczkobiorczego:
(1) produkcja (= przemysl)
(2) ustugi
(3) handel (= kupiectwo)

(4) prowadzenie gospodarstwa (= rolnictwo)
(5) transport
(6) budownictwo
(7) lesnictwo
6.

Kwota przyznanej pozyczki

7.

Liczba uzgodnionych nowych miejsc pracy

8.

Liczba miejsc pracy faktycznie utworzonych

9.

Data zlozenia wniosku o pozyczke,

10.

Data wyplacenia pozyczki

Lista danych nr 13.

Sprawdzanie efektow przyznania pozyczki na utworzenie nowych
miejsc pracy

1.

Numer identyfikacyjny pracodawcy (badz numer identyfikacyjny podatku od
przedsie,biorstw)

2.

Numer umowy kredytowej

3.

Termin ankiety przegladu naste_pstw

4.

Ogolna liczba zatrudnionych w przedsisbiorstwie w ciagu ostatniego roku
kalendarzowego

5.

Ogolna wartosc wynagrodzen wyplacanych przez przedsie_biorstwo w ciagu
ostatniego roku kalendarzowego

6.

Zatrudnienie w ramach przedsie.wzie.cia realizowanego w wyniku otrzymania
pozyczki na utworzenie nowych miejsc pracy

7.

Ogolna

wartosc

wynagrodzen

wyplacanych

pracownikom

w

ramach

przedsiewziecia realizowanego w wyniku otrzymania pozyczki na utworzenie
nowych miejsc pracy
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Lista danych nr 14.

Koordynacja pozyczki przyznanej na tworzenie nowych mieisc pracy

1.

Numer identyfikacyjny pracodawcy (badz numer identyfikacyjny podatku od
przedsiebiorstw)

2.

W ktorym z nastepujacych programow rynku pracy bierze (brat ostatnio) udzial
dany pracodawca?
a. Zasilek dla bezrobotnych
b.

Posrednictwo pracy

c.

Szkolenie/przekwalifikowanie

d.

mate firmy

e.

Tworzenie nowych miejsc pracy

f.

Roboty publiczne

g.

Prace interwencyjne

h.

Dotacje dla absolwentow

Lista danych nr 15.

Dane dotyczace osoby zatrudnionej

1.

Numer identyfikacyjny PESEL

2.

Numer identyfikacyjny pracodawcy (badz numer identyfikacyjny podatku od
przedsiebiorstw)

3.

Termin podje_cia pracy

4.

Termin (ewentualnego) opuszczenia miejsca pracy w okresie 24 miesie,cy

Lista danych nr 16.

Dane dotyczace uczestnikow robot publicznych

1.

Numer identyfikacyjny PESEL

2.

Numer identyfikacyjny projektu robot publicznych

3.

Czy dana osoba odmowila udzialu w robotach publicznych?

4.

Data rozpocze_cia pracy w ramach robot publicznych
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5.

Data zakonczenia pracy w ramach robot publicznych

6.

Liczba dni zatrudnienia przewidzianych w ramach programu robot publicznych w
roku ubieglym

7.

Liczba dni faktycznie przepracowanych w ubieglym roku w ramach robot
publicznych

8.

Wynagrodzenie z tytulu uczestnictwa w robotach publicznych 4- skladka ZUS za
okres poprzedniego roku finansowego

9.

Kod zawodowy reprezentowany w trakcie prac w ramach robot publicznych

10.

Czy przed podjeciem pracy w ramach robot publicznych dana osoba by la
uprawniona do pobierania zasilku dla bezrobotnych?

11.

Czy po zakonczeniu pracy w ramach robot publicznych dana osoba zyskala prawo
do pobierania zasitku dla bezrobotnych?

12.

Czy po zakonczeniu pracy w ramach robot publicznych dana osoba uzyskala stale
zatrudnienie?

Lista danych nr 17.

Dane dotyczace przedsiewziecia w ramach robot publicznych

1.

Numer identyfikacyjny przedsie.wzie.cia

2.

Czas trwania robot publicznych

3.

Catkowity koszt realizacji przedsiQwzie_cia, lacznie ze skladka ZUS

4.

Data rozpocze.cia rob6t

5.

Data zakonczenia robot

6.

Planowana liczba zatrudnionych (= miejsc pracy)

7.

Faktyczna liczba zatrudnionych (= miejsc pracy)

8.

Agencja rzadowa zarzadzajaca przedsie,wzie.ciemw ramach robot publicznych:
(1) Rejonowy Wydzial Parkow
(2) Rejonowy Wydzial Uslug Socjalnych
(3) Rejonowy Wydzial Drog
(4) Wojewodzki Wydzial Parkow
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(5) Wojewodzki Wydzial Uslug Socjalnych
(6) Wojewodzki Wydzial Drog
9.

Rodzaj dzialalnos"ci realizowanej w ramach przedsie.wzie.cia:
a. ochrona srodowiska
b.

projekty gospodarki wodnej (np. dostawy badz uzdatnianie wody)
c. lesnictwo
d. komunikacja
e. drogownictwo
f. budownictwo mieszkaniowe
g. rozwqj uslug socjalnych

Lista danych nr 18.

Dane dotyczace uczestnikow prac interwencyjnych

1.

Numer identyflkacyjny PESEL

2.

Numer identyflkacyjny przedsie.wzie.cia w ramach prac interwencyjnych

3.

Czy dana osoba odm6wila udzialu w pracach interwencyjnych

4.

Data rozpocze,cia prac interwencyjnych

5.

Data zakonczenia prac interwencyjnych

6.

Liczba dni zatrudnienia przewidzianych w ramach programu prac interwencyjnych
w roku ubiegtym

7.

Liczba dni faktycznie przepracowanych w ubieglym roku w ramach prac
interwencyjnych

8.

Wynagrodzenie z tytum uczestnictwa w pracach interwencyjnych + skladka ZUS
za okres poprzedniego roku finansowego

9.

Kod zawodowy reprezentowany w trakcie prac w ramach prac interwencyjnych

10.

Czy przed podJQciem pracy w ramach prac interwncyjnych dana osoba byla
uprawniona do pobierania zasilku dla bezrobotnych?

11.

Czy po zakonczeniu pracy w ramach prac interwencyjnych dana osoba zyskala
prawo do pobierania zasilku dla bezrobotnych?
strona 136

12.

Czy po zakonczeniu pracy w ramach prac inter wencyjnych dana osoba uzyskala
stale zatrudnienie?

Lista danych nr 19.

Dane dotyczace przedsiewziecia w ramach prac interwencyjnych

1.

Numer identyfikacyjny przedsie_wzie_cia

2.

Czas trwania prac interwencyjnych

3.

Calkowity koszt realizacji przedsie.wzie.cia, l^cznie ze skladka ZUS

4.

Data rozpoczecia prac

5.

Data zakonczenia prac

6.

Planowana liczba zatrudnionych (= miejsc pracy)

7.

Faktyczna liczba zatrudnionych (= miejsc pracy)

8.

Agencja rzadowa zarzadzajaca przedsie,wzie,ciem:
(1) Rejonowy Wydzial Park6w
(2) Rejonowy Wydzial Uslug Socjalnych
(3) Rejonowy Wydzial Drog
(4) Wojewodzki Wydziat Parkow
(5) Wojewodzki Wydzial Uslug Socjalnych
(6) Wojewodzki Wydzial Drog

9.

Rodzaj dzialalnosci realizowanej w ramach przedsie.wzie.cia:

a. ochrona srodowiska
b.

projekty gospodarki wodnej (np. dostawy badz uzdatnianie wody)

c. lesnictwo
d. komunikacja
e. drogownictwo
f. budownictwo mieszkaniowe
g. rozwqj uslug socjalnych
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Lista danych nr 20.

Dane wvmagane w przypadku absolwentow dotowanvch

1.

Numer identyflkacyjny PESEL

2.

Data ukonczenia szkoly

3.

Data rozpoczQcia dotowanej pracy

4.

Srednia liczba godzin przepracowanych tygodniowo w ramach programu
zatrudnienia dotowanego

5.

Srednie wynagrodzenie miesiQczne otrzymywane z tytulu zatrudnienia dotowanego

6.

Data zakonczenia programu dotacji

7.

Calkowita kwota dotacji wyplacanych na rzecz dotowanego absolwenta

8.

Poziom umiejetnosci prezentowany w okresie zatrudnienia w danym miejscu pracy

9.

Czy dana osoba uzyskala stale zatrudnienie w wyniku uczestnictwa w programie?

10.

Numer identyflkacyjny pracodawcy (badz numer podatku od przedsiQbiorstwa)

11.

Kod branzowy przedsiQbiorstwa zapewniajacego dotowane miejsce pracy:
(1) produkcja (= przemysl)
(2) uslugi
(3) handel (= kupiectwo)
(4) prowadzenie gospodarstwa (= rolnictwo)
(5) transport
(6) budownictwo
(7) lesnictwo
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Zalacznik B
Wyliczanie Wskaznikow Efektywnosci
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Wyliczanie Wskaznikow Efektywno£ci

W niniejszym zalaczniku podane s$ jasno okreslone instrukcje do wyliczenia WE.
Przedstawiono takze wzory dla kazdego z osmiu omawianych programow. Wzory te
zostaly przygotowane w oparciu o zmienne zawarte w listach danych w Zalaczniku A.
Zanim przejdziemy do om6wienia wzor6w wyliczania wskaznikow dla wszystkich
osmiu programow, jedna zmienna - koszty administracyjne - winna zostac przedstawiona
szczegolowo. Przy omawianiu hierarchii celow powyzej, wspomniano istote. dokonywania
pomiarow kosztow administracyjnych. Niezaleznie jednak od tego oraz biorac pod uwage,
fakt, ze szereg programow i uslug realizowanych jest przez Rejonowe Urze_dy Pracy
(RUP) i Wojewodzkie Urze_dy Pracy (WUP), rozdzielenie kosztow i przypisanie ich do
wlasciwych im programow moze okazac sie, zadaniem trudnym. Ponizej przedstawiono
cztery podstawowe kategorie dzialalnosci administracyjnej RUP wraz z wykazem istotnych
czynnosci zwiazanych z kazda kategoria:
(1)

(2)

WstQpna rejestracja osob poszukujacych pracy (karty rejestracyjne):
i)

rejestracja w celu poszukiwania pracy

ii)

wstepne stwierdzenie prawa do zasifku dla bezrobotnych

Sluzby posrednictwa pracy:
i)

kierowanie osob zainteresowanych na wolne miejsca pracy

ii)

wykazy wolnych miejsc pracy

iii)

lokalizacja wolnych miejsc pracy

iv)

kierowanie bezrobotnych do aktywnych form zwalczania bezrobocia
(szkolenia/

przekwalifikowania, roboty publiczne, prowadzenie wlasnej

dzialalnosci gospodarczej)
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(3)

Zasilek dla bezrobotnych
(i)

weryfikacja prawa do zasilku dla bezrobotnych

(ii)

dokonywanie wyplat miesie,cznego zasilku dla bezrobotnych

(iii)

prowadzenie programow wsparcia w zakresie ponownego zatrudnienia
osob, kt6rym przyznano grupe, inwalidzka.

O ile prawda jest, ze wszystkie programy obciazone sa pewnymi kosztami
administracyjnymi,

proponowane

wskazniki

efektywnosci

wymagaja

starannego

monitorowania koszt6w administracyjnych wylacznie w przypadku zasilkow dla
bezrobotnych i posrednictwa pracy, poniewaz w tych dwoch programach koszty
administracyjne stanowia istotny skladnik kosztow ogolnych. Proponujemy wobec tego
naste_pujaca prosta formule. okreslania kosztow administracyjnych. Zalozmy, iz ZB
oznacza liczbe. osob uprawnionych do zasilku dla bezrobotnych w ciagu roku
kalendarzowego; SZ -liczbe osob nowo zarejestrowanych w urze.dach pracy jako
poszukujacy zatrudnienia w danym roku kalendarzowym; A - koszty administracyjne
ogolem w danym roku. Mozemy oszacowac koszty administracyjne wedlug naste_pujacych
wzorow:
koszty administracyjne zasilkow dla bezrobotnych =
[ZB/ (ZB + SZ)] x A
koszty administracyjne posrednictwa pracy =
[SZ/ (ZB + SZ)] x A.
Takiego podzialu calosci kosztow jedynie na dwie cze_sci mozna bronic na podstawie
stwierdzenia, ze posrednictwo pracy i wyplaty zasilkow dla bezrobotnych skladaj^ sie, na
podstawowa dziatalnosc rejonowych urzedow pracy. Jest to faktycznie dzialalnosc
operacyjna tych urz^dow, jednakze ze wzgl^du na cele WE, uwazamy koszty
administracyjne za koszty realizacji programow.
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A.

ZASILKI DLA BEZROBOTNYCH

A. 1.

Koszty administracyjne w przeliczeniu na jedna osobe. otrzymujaca zasitek (a)

Calkowite koszty administracyjne wyplacania zasilkow dla bezrobotnych fAJ /Liczba
osob bezrobotnych uprawnionych do otrzymywania zasiiku fAJ
A.2.

Srednia wysokosc miesiecznego zasilku otrzymywanego w okresie pozostawania
bez pracy (u)

(Suma (Zasiiek przyslugujocy kazdemu uprawnionemu bezrobotnemu za miesieczny
okres pozostawania bez pracy) fAJ I (liczba osdb bezrobotnych uprawnionych do
zasiiku [A]
A.3

Sredni okres pobierania zasiiku, wyrazony jako procent okresu dopuszczalnego (c)

(Suma (termin zaprzestania wyplaty zasiiku dla bezrobotnych fAJ - termin przyznania
zasiiku dla bezrobotnych fAJ) I (przyznany okres pobierania zasiiku dla bezrobotnych
fAJ)) I (liczba osdb bezrobotnych uprawnionych do otrzymywania zasiiku fAJ
A.4

Srednia ilosc dni otrzymywania zasiiku dla bezrobotnych (c)

(Suma (termin zaprzestania wyplaty zasiiku dla bezrobotnych [A] - termin przyznania
zasiiku dla bezrobotnych [A])) / (liczba osdb bezrobotnych uprawnionych do
otrzymywania zasiiku [A])
A.5

Srednia stopa zarobkow zastepczych (c)

Kwota (kwota miesiecznego zasiiku dla wnioskodawcow [A]) /Kwota (wynagrodzenie
ubiegloroczne 112)
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B. POSREDNICTWO PRACY

B.I.

Liczba ofert pracy branych pod uwage. w przeliczeniu na kazda osobe, ponownie
zatrudniona (p)

Liczba ofert pracy [A] I Liczba osdb, ktore podjety prace. w ramach Programu
Posrednictwa Pracy (Employment Exchange Program) [A]
B.2

Sredni koszt ponownego zatrudnienia jednej osoby (k)

Wydatki ogolem, ponoszone z tytulufunkcjonowania sluzb zatrudnienia [A] / Liczba
osdb, ktore podjzty prace. po otrzymaniu skierowania do pracy [A]
B.3

Sredni koszt jednej wizyty w ramach posrednictwa pracy (a)

Calkowite koszty poniesione przez sluzby posrednictwa pracy [A] / Liczba wizyt
zlozonych w dziale posrednictwa ogolem [A]
B.4

Srednia ilosc dni od momentu obsadzenia wolnego miejsca pracy (c)

Suma (data obszadzenia wolnego miejscapracy [A] - data zarejestrowania oferty [A]) I
Liczba wolnych miejsc pracy zarejestrowanych odpoczQtku roku kalendarzowego [A]
B.5

Sredni koszt pozyskania jednego skierowania do pracy (c)

Calkowite koszty poniesione przez sluzby posrednictwa pracy [A] I Liczba nowych
ofert pracy zarejestrowanych odpoczQtku roku kalendarzowego [A]
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C.

SZKOLENIA/PRZEKWALIFIKOWANIA

C. 1

Procent absolwentow kursow zatrudnionych po zakonczeniu szkolenia (p)
Liczba zatrudnionych absotwentow kursdw [P] I Liczba uczestnikow kursu, ktorzy
kurs ukonczyli [A]

C.2

Sredni koszt kursu w przeliczeniu na jednego zatrudnionego absolwenta kursu (p)
Calkowity koszt zakonczonego kursu [A] I Liczba zatrudnionych absolwentow kursu
[P]

C.3

Sredni koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika szkolenia (u)

Koszt zrealizowanych kursdw szkoleniowych [A] / Liczba osob rozpoczynajQcych
kursy szkoleniowe [A]
C.4

Procent uczestnikow koriczacych kursy szkoleniowe (c)
Liczba absolwentow zakonczonych kursdw szkoleniowych [A] / Liczba osob
rozpoczynajQcych kursy szkoleniowe [A]

C.5

Srednie miesieczne zarobki osob zatrudnionych po ukoriczeniu kursu (c)

Kwota sredniego miesie_cznego wynagrodzenia absolwentow kursu [P] / Liczba
zatrudnionych absolwentow kursu [P]
C.6

Procent zatrudnionych absolwentow kursow, pracujacych w zawodzie nabytym w
czasie szkolenia (c)

Liczba absolwentow kursu pracujacych w zawodzie nabytym w czasie kursu
szkoleniowego [P] I Liczba zatrudnionych absolwentow kursu [P]
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C.7

Procent absolwentow szkolenia nadal zatrudnionych w przedsiebiorstwie, ktore
organizowalo szkolenie (w przypadku szkolenia osob zatrudnionych) (c)

Liczba absolwentow nadal zatrudnionych w firmie, ktora organizowala kurs [P] I
Liczba absolwentow kursu [A]
C.8

Sredni koszt przypadajacy na jednego absolwenta kursu nadal zatrudnionego w
przedsiebiorstwie, ktore organizowalo szkolenie (w przypadku szkolenia osob
zatrudnionych) (c)

Calkowity koszt zakonczonych kursow przekwalifikowan organizowanych wfirmie [A]
/Liczba absolwentow zatrudnionych w przedsiebiorstwie, ktore organizowalo kurs [A]

D.

POZYCZKI DLA BEZROBOTNYCH NA ROZPOCZECIE DZIALALNOSCI
GOSPODARCZEJ

D.I

Procent osob prowadzacych w dalszym ciagu swoja firme, w okresie przegladu
naste,pstw (p)

Liczba osob utrzymuJQcych sie. z wlasnej dzialalnosci gospodarczej [P] I Liczba
pozyczkobiorcow [A]
D.2

Srednia kwota przyznanej pozyczki jednej osobie, ktora w dalszym ciagu prowadzi
swoja firme, w okresie przegladu nastepstw (k)

Kwota przeznaczona na pozyczki [A] I Liczba osob otrzymujQcych pozyczki [A]
D.3

Srednia kwota przypadajaca na jedna pozyczke, (w)
Kwota przeznaczona na pozyczki [A] I Liczba pozyczkobiorcow [A]

strona 145

D.4

Wskaznik wykorzystania najwyzszej dopuszczalnej kwoty przeznaczonej na
pozyczke. tego typu (d)

Srednia kwota przeznaczona na kazdq pozyczke. (1) /Najwyisza dopuszczalna kwota,
ktora mote bye przeznaczona na pozyczkl tego typu w swietle prawa
D.5

Pozyczki splacone, wyrazonejako procent pozyczek udzielonych (s)

Wartosc pozyczek splaconych w ciqgu jednego roku [A] I Kwota przyznanych
pozyczek [A]
D.6

Osoby dodatkowo zatrudnione przypadajace na jedna osobe., ktora w dalszym
ciagu prowadzi swoja firme, (c)

Dodatkowe osoby zatrudnione przez osoby utrzymujoce sie_ z wtasnej dzialalnosci
gospodarczej [P] I Liczba osob nodal utrzymuJQcych sie_ z wiasnej dzialalnosci
gospodarczej [P]

E. POZYCZKI DLA PRACODAWCOW NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC
PRACY
E. 1

Procent osob w dalszym ciagu zatrudnionych w okresie przegladu nastepstw (p)
Liczba nodal zatrudnionych w okresie przegladu naste_pstw [P] I Liczba nowo
utworzonych miejsc pracy [A]

E.2

Srednia kwota pozyczki przypadajaca na jedn^ osobe. w dalszym ciagu zatrudniona
w okresie przegladu nastQpstw (k)

Kwota przeznaczona na pozyczki [A] / Liczba nowo utworzonych miejscpracy [A]
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E.3

Srednia wysokosc pozyczki przypadajaca na jedno nowe miejsce pracy (u)

Kwota przeznaczona na pozyczki [A] / Liczba nowo utworzonych miejsc pracy [A]
E.4

Srednia kwota pozyczki, wyrazona jako procent maksymalnej dopuszczalnej kwoty
pozyczki (d)

Srednia kwota pozyczki przypadajoca na kazde miejsce pracy (1) I Najwyzsza
dopuszczalna kwota, ktora moze bye przeznaczona na pozyczki tego typy w swietle
prawa
E.5

Procent splaconych pozyczek w stosunku do pozyczek udzielonych (s)

Wartosc pozyczek splaconych w ciQgu jednego roku [A] I Kwota przyznanych
pozyczek [A]
E.6

Stosunek liczby faktycznie stworzonych miejsc pracy do liczby obiecanych miejsc
pracy (c)

Liczba nowych miejsc pracy faktycznie stworzonych [P] / Liczba dodatkowych miejsc
pracy uzgodniona w umowie z pozyczkobiorcami [A]

F. ROBOTY PUBLICZNE
F. 1

Procent uczestnikow robot publicznych, ktore otrzymaly stale zatrudnienie (p)

Liczba uczestnikow robot publicznych, ktorzy uzyskuJQ stale zatrudnienie po
zakonczeniu robot publicznych [A] /Liczba bezrobotnych uczestniczQcych w robotach
publicznych [A]

strona 147

F.2

Koszt dotacji w przeliczeniu na jednego uczestnika robot publicznych, ktory
otrzymal stale zatrudnienie (k)

Koszt miesie_cznych dotacji przeznaczonych na roboty publiczne [A] / Liczba
zatrudnionych wprogramie robot publicznych, ktorzy uzyskali stale zatrudnienie po
zakonczeniu programu robdt [A]
F.3

Sredni koszt dotacji przypadajacy na jednego uczestnika robot publicznych (u)

Koszt miesiecznej dotacji do robot publicznych [A] /Liczba zatrudnionych w ramach
programu robot publicznych [A]
F.4

Procent bezrobotnych, kt6rzy odmowili udziatu w robotach publicznych (s)

Liczba bezrobotnych odmawiaJQcych uczestnictwa w robotach publicznych [A] /
Liczba bezrobotnych uczestniczocych w robotach publicznych [A]
F.5

Wskaznik wykorzystania maksymalnej prawnie dopuszczalnej kwoty, jaka mozna
przeznaczyc na dotacje do jednego programu robot publicznych (d)

Sredni koszt dotacji przypadajacy na kazdegopracownika (1) [A] /Najwyzsza srednia
kwota dotacji, prawnie dozwolona, na jednego zatrudnionego w okresie prowadzenia
robot publicznych [A]
F.6

Procent osob o wznowionym prawie do zasilku dla bezrobotnych po zakonczeniu
robot publicznych (c)

Liczba bezrobotnych, ktorym przyznano prawo dopobierania zasilku po zakonczeniu
robot publicznych [A] /Liczba bezrobotnych uczestniczacych w robotach publicznych
[A]
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G.

PRACE INTERWENCYJNE

G.I

Procent uczestnikow prac interwencyjnych, ktorzy uzyskali stale zatrudnienie (p)

Liczba uczestnikdw prac interwencyjnych, ktorzy uzyskuJQ stale zatrudnienie po
zakonczeniu prac [A] I Liczba bezrobotnych uczestniczocych w pracach
interwencyjnych [A]
G.2

Koszt dotacji przypadajacy na jednego uczestnika prac interwencyjnych, ktory
otrzymalstale zatrudnienie (k)

Koszt miesie_cznych dotacji przeznaczonych na prace interwencyjne [A] / Liczba
zatrudnionych wprogramieprac interwencyjnych, ktorzy uzyskali stale zatrudnienie po
zakonczeniu prac [A]
G.3

Sredni koszt dotacji na jednego uczestnika prac interwencyjnych (u)

Koszt miesie.cznej dotacji do prac interwencyjnych [A] I Liczba zatrudnionych w
ramach programu prac interwencyjnych [A]
G.4

Procent bezrobotnych, ktorzy odmowili udzialu w pracach interwencyjnych (s)

Liczba bezrobotnych odmawiajacych uczestnictwa w pracach interwencyjnych [A] I
Liczba bezrobotnych uczestniczQcych w pracach interwencyjnych [A]
G.5

Wskaznik wykorzystania maksymalnej prawnie dopuszczalnej kwoty, jaka mozna
przeznaczyc na dotacje do jednego programu prac interwencyjnych (d)

Sredni koszt dotacji przypadajacy na kazdego uczestnika prac interwencyjnych (1) [A]
/ Najwyzsza srednia, prawnie dopuszczalna kwota dotacji jaka moze przypadac na
jednego zatrudnionego w okresie prowadzenia prac interwencyjnych [A]

strona 149

G.6

Procent osob o wznowionym prawie do zasilku dla bezrobotnych po zakonczeniu
prac interwencyjnych (c)

Liczba bezrobotnych, ktdrym przyznano prawo do zasilku po zakonczeniu prac
interwencyjnych [A] I Liczba bezrobotnych uczestniczocych w pracach
interwencyjnych [A]

H.

DOTACJE DO WYNAGRODZEN ZATRUDNIANYCH ABSOLWENTOW,
KTORZY NIEDAWNO UKONCZYLI NAUKE

H.I

Procent uczestnikow programu, ktorzy sa zatrudnieni na stale w okresie przegladu
naste_pstw (p)

Liczba dotowanych absolwentow, ktorzy po zakonczeniu programu uzyskali stale
zatrudnienie [A] /Liczba dotowanych absolwentow uczestniczocych wprogramach [A]
H.2

Koszt dotacji przypadajacy na jednego absolwenta, ktory jest zatrudniony na stale
w okresie przegladu naste_pstw (k)

Calkowita wartosc dotacji do wynagrodzen absolwentow, ktorzy niedawno ukonczyli
nauke. [A] I Liczba dotowanych absolwentow zatrudnionych na stale w okresie
przegladu nastepstw [F]
H.3

Sredni miesie,czny koszt dotacji do wynagrodzen (u)

Calkowita wartosc dotacji do wynagrodzen dla absolwentow, ktorzy niedawno
ukonczyli nauke [A] /Liczba miesie.cy przepracowanychprzez absolwenta, w okresie
ktorych stosowano dotacje do wynagrodzenia
H.4

Sredni czas trwania dotacji jako procent maksymalnego dopuszczalnego okresu
trwania dotacji (d)
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Sredni okres dotowania przypadajQcy na dotowanego zatrudnionego [A] /Maksymalny
prawme dozwolony czas trwania dotacji w przypadkujednego zatrudnionego [A]
H.5

Ilosc

uczestnikow

programu

jako

procent

wszystkich

zarejestrowanych

bezrobotnych absolwentow (t)

Liczba bezrobotnych absolwentdw uczestniczocych w programie [A] / Liczba
bezrobotnych absolwentdw zarejestrowanych jako bezrobotni [A]
H.6

Srednia miesieczna dotacja do plac jako procent makszymalnej dopuszczalnej
dotacji kosztow (d)

Sredni koszt dotacji do wynagrodzen przypadajQcy na zatrudnionego [A] /
Maksymalny prawnie dozwolony koszt dotacji do wynagrodzen przypadajQcy na
zatrudnionego [A]
H.7

Sredni czas trwania dotacji na jednego uczestnika programu (c)

Lqczny czas trwania (suma dni) zakonczonych programow dotacji [A] I Liczba
uczestnikow zakonczonych programow dotacji [A]
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Zata_cznik C
Zarys Wojewodzkiego Planu Ogolnego Programow Rynku Pracy
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WOJEWODZKI PLAN OGOLNY PROGRAMOW RYNKU PRACY

ZARYS

A.

B.

C.

CHARAKTERYSTYKA WOJEWODZTWA I KROTKI OPIS RYNKU PRACY

1.

Charakterystyka wojew6dztwa

2.

Warunki geograficzne

3.

Charakterystyka ludnosci

4.

Gospodarka

5.

Charakterystyka rynku pracy

6.

Szczeg61ne warunki rynku pracy

7.

Specjalne instrukcje dla rejonow majacych wspolny rynek pracy

KONCEPCJA PLANU OGOLNEGO I CELE PROGRAM6W RYNKU PRACY

1.

Koncepcja

2.

Cele wojewodztwa i cele czastkowe programow rynku pracy

SYSTEM ZARZADZANIA

1.

System Informacyjnego Zarzadzania

2.

System Informacji Finansowych

3.

Procedury przyjmowania propozycji wykorzystania funduszy na programy
rynku pracy

4.

Monitoring i ocena uczestnikow i wydatkowania srodkow

5.

Procedury rozpatrywania zazalen

6.

Procedury kontrolne

7.

Koordynacja z innymi programami swiadczenia uslug dla ludzi
strona 153

D.

8.

Koncepcja Rocznego Planu programow Rynku Pracy

9.

Roczny raport dla Urze.du Pracy (UP)

MONITOROWANIE EFEKTYWNOSCI PROGRAMOW RYNKU PRACY
1.

Uwagi ogolne

2.

Dane

demograficzne,

dotyczace

ponownego

zatrudnienia

i

dane

sprawdzajace
3.

Zasitki dla bezrobotnych

4.

Posrednictwo

5.

Szkolenie/przekwalifikowanie

6.

Pozyczki dla bezrobotnych na rozpocze_cie dzialalnosci gospodarczej

7.

Pozyczki dla pracodawcow na tworzenie nowych miejsc pracy

8.

Roboty publiczne

9.

Prace interwencyjne

10.

Dotacje do plac zatrudnianych absolwentow, ktorzy niedawno ukonczyli
nauke

E.

GWARANCJE I POSWIADCZENIA
1.

Gwarancje ogolne

2.

Wymagania dotyczace umow i otrzymujacych fundusze

3.

Zabezpieczenie Urze.du Pracy

4.

Wymagania fiskalne

5.

Ewidencja i sprawozdania

6.

Okreslanie i weryfikacja uprawnien uczestnikow

7.

Monitoring i ocena wykonawcow programow rynku pracy

8.

Modyfikacje i korekta

9.

Spory i zazalenia

10.

Zasada rownych szans
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F.

11.

Niedopuszczalnosc nepotyzmu

12.

Upowaznienie

UZGODNIENIE PLANU OGOLNEGO MlgDZY URZgDEM PRACY (UP) A
POSZCZEGOLNYMI WOJEWODZTWAMI
1.

Porozumienie miedzy UP a wojewodztwem dotyczace Ogolnego Planu
Program6w Rynku Pracy

2.

Instrukcje do Porozumienia mi^dzy UP a wojewodztwem na temat
Ogolnego Planu Programow Rynku Pracy.

3.

Porozumienie miedzy UP a wojewodztwem dotyczace korekty Ogolnego
Planu Programow Rynku Pracy.

4.

Instrukcje do korekty Ogolnego Planu

Programow

Rynku

Pracy

uzgodnionego miedzy UP a wojewodztwem.
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Zat^cznlk D
Zarys Wojewodzkiego Planu Rocznego Programdw Rynku Pracy

strona 156

WOJEW6DZKI PLAN ROCZNY PROGRAMOW RYNKU PRACY
ZARYS

A.

B.

C.

Koncepcja Planu Rocznego i krotka charakterystyka rynku pracy
1.

Koncepcja Planu Rocznego

2.

Struktura branzowa zatrudnienia

3.

Struktura branzowa bezrobocia

4.

Charakterystyka rynku pracy

5.

Trendy rynku pracy

Plan Roczny zasitkow dla bezrobotnych (ZB)
1.

Zarzadzanie ZB

2.

Monitoring ZB

3.

Raport roczny na temat dzialan w zakresie ZB

4.

Raport roczny na temat Wskaznikow Efektywnosci w zakresie ZB

5.

Prognoza dzialan w zakresie ZB

6.

Zadania do wykonania w zakresie ZB w nadchodz^cym roku

7.

Prognoza kosztow bezposrednich ZB

Plan Roczny Posrednictwa (PS)

1.

Zarzadzanie PS

2.

Monitoring PS

3.

Raport roczny na temat dzialan w zakresie PS

4.

Raport roczny na temat Wskaznikow Efektywnosci w zakresie PS

5.

Prognoza dzialan w zakresie PS
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6.

Zadania do wykonania w zakresie PS w nadchodzacym roku

7.

Prognoza kosztow bezposrednich PS

D. Plan Roczny Szkolen/Przekwalifikowan (Sz/P)
1.

E.

F.

Zarzadzanie Sz/P

2.

Monitoring Sz/P

3.

Raport roczny na temat dzialan w zakresie Sz/P

4.

Raport roczny na temat Wskaznikow Efektywnosci w zakresie Sz/P

5.

Prognoza dzialan w zakresie Sz/P

6.

Zadania do wykonania w zakresie Sz/P w nadchodzacym roku

7.

Prognoza kosztow bezposrednich Sz/P

Plan Roczny Pozyczek na rozpocze_cie dzialalnosci gospodarczej (DG)

1.

Zarzadzanie DG

2.

Monitoring DG

3.

Raport roczny na temat dzialan w zakresie DG

4.

Raport roczny na temat Wskaznikow Efektywnosci w zakresie DG

5.

Prognoza dzialan w zakresie DG

6.

Zadania do wykonania w zakresie DG w nadchodzacym roku

7.

Prognoza kosztow bezposrednich DG

Plan Roczny Pozyczek na tworzenie nowych miejsc pracy (TNM)
1.

Zarzadzanie TNM

2.

Monitoring TNM

3.

Raport roczny na temat dzialan w zakresie TNM

4.

Raport roczny na temat Wskaznikow Efektywnosci w zakresie TNM
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G.

H.

I.

5.

Prognoza dzialan w zakresie TNM

6.

Zadania do wykonania w zakresie TNM w nadchodzacym roku

7.

Prognoza kosztow bezposrednich TNM

Plan Roczny Robot Publicznych (RP)
1.

Zarzadzanie RP

2.

Monitoring RP

3.

Raport roczny na temat dzialan w zakresie RP

4.

Raport roczny na temat Wskaznikow Efektywnosci w zakresie RP

5.

Prognoza dzialan w zakresie RP

6.

Zadania do wykonania w zakresie RP w nadchodzacym roku

7.

Prognoza kosztow bezposrednich RP

Plan Roczny Prac Interwencyjnych (PI)
1.

Zarzadzanie PI

2.

Monitoring PI

3.

Raport roczny na temat dzialan w zakresie PI

4.

Raport roczny na temat Wskaznikow Efektywnosci w zakresie PI

5.

Prognoza dzialan w zakresie PI

6.

Zadania do wykonania w zakresie PI w nadchodzacym roku

7.

Prognoza kosztow bezposrednich PI

Plan Roczny Dotacji do Plac Zatrudnianych Absolwentow (DPA)
1.

Zarzadzanie DPA

2.

Monitoring DPA

3.

Raport roczny na temat dzialan w zakresie DPA
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J.

K.

4.

Raport roczny na temat Wskaznikow Efektywnosci w zakresie DPA

5.

Prognoza dzialan w zakresie DPA

6.

Zadania do wykonania w zakresie DPA w nadchodzacym roku

7.

Prognoza kosztow bezposrednich DPA

Ujednolicony Plan Finansowy na nadchodzacy rok
1.

Zasady planowania finansowego

2.

Programy uprawniajace

3.

Programy finansowane z przyznanych funduszy

4.

Koszty administracyjne

5.

Oszacowania budzetowe w przypadku nizszego i wyzszego bezrobocia

6.

Ubieganie sie, o fundusze

POROZUMIENIE DOTYCZ^CE PLANU ROCZNEGO MlgDZY URZEDEM
PRACY (UP) A POSZCZEGOLNYMI WOJEWODZTWAMI
1.

Porozumienie mi^dzy UP a wojewodztwem dotyczace Planu Rocznego
Programow Rynku Pracy

2.

Instrukcje do Porozumienia mi^dzy UP a wojewodztwem na temat
Rocznego Planu Programow Rynku Pracy.

3.

Porozumienie mie,dzy UP a wojewodztwem dotyczace korekty Rocznego
Planu Programow Rynku Pracy.

4.

Instrukcje do korekty Rocznego Planu

Programow

Rynku

Pracy

uzgodnionego mie_dzy UP a wojewodztwem.
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Za!a,cznik E
Spis akronimow
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Spis akronimow
AF -_______Aktywne Formy Zwalczania Bezrobocia
Active Labor Programs
ALP API -____Application Programming Interface (Interfeijs programowania zastosowan ze wzgledu na oprogramowanie w j. angielskim, w tekscie pozostawiono
nazwe oryginalna)
ASK -____Aglomeracyjna Siec Komputerowa
Metropolitan Area Network
MAN BDA -____Baza danvch Administracii
DDBDirecting Database
BDMMDB-

Baza Danvch Misji
Mission Database

BDOODB-

Baza Danvch Operacji
Operations Database

BDPPDB -

Baza Danvch PoSrednictwa
Placement Database

BDSP -___Baza Danvch Statystyki Programow Rvnku Pracy
Program Statistic Database
PSB BDSiW CDB -

Baza Danvch Skarg i Wniosk6w
Complaints Database

BDU-____Baza Danvch Uslug
Service Database
SDB CAPEL HMD -

Centrala Adresow Poczty Elektronicznej
Electronic Mail Directory

CASE -___Computer Aided Software Engineering (komputerowo wspomagana
inzynieria oprogramowania - ze wzgledu na oprogramowanie w j.
angielskim, w tekscie pozostawiono nazwe. oryginalna)

FOO -___Fundacja Otwartego Oprogramowania
Open Software Foundation
OSF FSI
ISF

___Federacia Svstem6w Informacvinvch
Information Federation System
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GICIO -

Glownv Informatvk
Chief Information Officer

GKS -____Globalna Siec Komputerowa
CAN Global Area Network
IGU -______Interfejs Graficzny Uzytkownika
GUI Graphical User Interfaces
JSZ -_____Jezyk Strukturalnych Zapytan
SQLStructured Query Language
LSKLAN -

Lokalna Siec Komputerowa
Local Area Network

MPiPS -___Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
MOLSP Ministry of Labor and Social Policy
MUUI-

Miedzvnarodowv Unix
UNIX International

OP-

Qgloszenie Przetargu
Request for Proposals

RFP -

OUK -____Obliczenia Uzytkownika Koncowego
EUC End-User Computing
PELEM-

Poczta Elektroniczna
Electronic Mail

PWM -____Procesor Wykazu Material6w
BOMP Bill of Material Systems Processor
PWS -____Procesor Wvkazu System6w
BOSP Bill of Systems Processor
PWZ -____Projektowanie Wspolne Zastosowari
JAD Joint Applications Development
RSZBD RDBMS -

Relacyjny System Zarzadzania Baza Danych
Relational Data Base Management System

RUPLLO -

Reionowv Urzad Pracv
Local Labour Office

SEB -____System Elektronicznego Biuletvnu
BBS Bulletin Board System
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SIIS-

System Informacvjny
Information System

SIZMIS -

System Informacvinv Zarzadzania
Management Information System

SKA -____System Kontroli Administracji
Directing Control System
DCS SKB -____System Kontroli Budzetu
Budget Control System
BCS SKF -_____System Kontroli Funduszy
Fund Control System
PCS SKK -____System Kontroli Ksiegowej
Accounting Control System
ACS SKKier ECS -

System Kontroli Kierownictwa
Executive Control System

SKP -____System Kontroli Prawnej
Legal Control System
LCS SKPr-____System Kontroli Program6w
Program Control System
PCS SKS -____System Kontroli Statystycznej
Statistical Control System
SCS SKSI -____System Kontroli Statvstvki Instvtucji
Institutional Statistic Control System
ICS SKSiW CCS -

System Kontroli Skarg i Wniosk6w
Complaints Control System

SKSz -____System Kontroli Szkolenia
Training Control System
TCS SKW - ___Siec Komputerowa Wielkiego Obszaru
Wide Area Network
WAN SKZ -____System Kontroli Zatrudnienia
Job Control System
JCS SKZL -___System Kontroli Zasobow Ludzkich
HCSHuman Resources Control System
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SUPSOLO -

Svstem Urzedow Pracv
System of Labor Offices

SZE -____System Zarzadzania Ewidencja
RMS Records Management Database
TI -_____Technika Informacyjna
IT Information Technology
TOP-____Technika Oceny Programow
PERT Program Evaluation and Review Technique
UP-_____Urzad Pracv
NLO National Labour Office
WE -_____Wskazniki Efektywnos'ci
PI Performance Indicators
WUP-____Wojew6dzki Urzad Pracv
VLO Voivod Labor Office
ZI -______Zarzadzanie Informacjami
IM Information Management
ZPP -____Zdalne Przywolanie Procedury
RPC Remote Procedure Call
ZZI -_____Zarzadzanie Zasobami Informayjnymi
IRM Information Resource Management
ZZI-PR LP-IRM -

Zarzadzanie Zasobami Informacyjnymi o Programach Rynku Pracv
Labor Programs Information Resource Management
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