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2 Aspekt formalny opracowania

2.1 Podstawa formalna 
Niniejsze opracowanie „Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta  Ciechanów” powstało
w  ramach  prac  przeprowadzonych  przez  PRO-INFO  Jacek  Frąckowiak  (Grupa
Honesta), zleconych przez Urząd Miasta  Ciechanów a określonych przez ramy zawartej
w dniu 1 lipca 2004 roku umowy pomiędzy ww. Stronami.

2.2 Cel opracowania 
Celem,  jaki  postawiono  przed  przedmiotowym  opracowaniem,  było  wskazanie
koniecznych działań organizacyjnych i  technologicznych związanych z  procesem
informatyzacji Urzędu Miasta, umożliwiających opracowanie realnego wieloletniego
planu  inwestycyjnego  zawierającego  zbiór  zaleceń  oraz  uwarunkowań,  w  tym
wskazanie co do zakresu dostaw produktów i usług odpowiadających bieżącym i
przyszłym potrzebom Urzędu Miasta.

Wynikiem  pośrednim  było  zidentyfikowanie  relacji  pomiędzy  planowanym
projektem informatycznym w ramach funduszy strukturalnych ZPORR Działanie
1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego a całością działań związanych z
informatyzacją Urzędu Miasta.

2.3 Struktura i sposób czytania dokumentu
Bezpośrednim odbiorcą  niniejszego  Raportu  Końcowego jest  Zleceniodawca:  Urząd
Miasta Ciechanów reprezentowany  przez Pana Waldemara Wardzińskiego Prezydenta
Miasta.

Dokument ten jest dedykowany dla Kadry Kierowniczej Urzędu, członków Komisji Rady
Miasta  odpowiedzialnych  za  opiniowanie  i  akceptowanie  zadań  związanych  z
informatyzacją  Urzędu  Miasta  Ciechanów  oraz  osób  bezpośrednio  związanych  i
odpowiedzialnych za organizację i realizację procesu informatyzacji Urzędu.

Struktura dokumentu odpowiada założonej i uzgodnionej przez Strony treści dokumentu
Raportu  Końcowego. Dokument składa się z części zasadniczej oraz  suplementu.  W
części  zasadniczej  przedstawiono  kluczowe  tezy  oraz  wyniki  przedmiotowego
opracowania.  Uzupełnieniem tej  części  są  Załączniki  stanowiące  odrębne  rozdziały
opisujące szczegółowo wybrane zagadnienia.

Suplement zawiera dokumenty programowe w formie projektów w formacie MS Word:
Uchwały  Rady  Miasta,  Zarządzenia  Prezydenta  Miasta  oraz  specyfikacji  istotnych
warunków  zamówienia  dla  zasadniczej  części  realizacji  przedmiotu  informatyzacji
Urzędu tj. zamówienia systemu E-URZĄD. 

Projekt specyfikacji został uzupełniony również o projekt umowy na dostawę, instalację
oraz wdrożenie systemu.
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2.4 Odniesienia do innych dokumentów
Raport Końcowy powstał w wyniku przeprowadzonych prac analitycznych, wywiadów
oraz późniejszej syntezy ich wyników i ma bezpośrednie odniesienie do  następujących
dokumentów:

 Umowy pomiędzy Urzędem Miasta  Ciechanów a PRO-INFO Jacek Frąckowiak z
dnia 01.07.2004 roku, 

 Dokumentów projektowych takich jak:  Plan  Projektu,  Ankiety Inwentaryzacyjne,
Notatki, inne uzgodnienia robocze,

 Dokumentów  organizacyjnych  i  programowych  Urzędu  Miasta   Ciechanów:
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta, projekt Strategii Rozwoju Ciechanów, 

 Dokumentów programowych: Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej e-
Polska,  Strategia  Rozwoju  Województwa  Mazowieckiego,  Strategia  Rozwoju
Ciechanów, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)1
oraz dokumentu stanowiącego Uzupełnienie ZPORR.

2.5 Założenia i ograniczenia
Podstawowym  założeniem  prowadzonych  prac  było  zidentyfikowanie  istotnych
czynników mogących mieć wpływ na kształt i zakres procesu informatyzacji Urzędu.

W odpowiedzi na tak postawione główne założenie realizacyjne Wykonawca rozszerzył
zakres prac o zweryfikowanie dostępności i możliwość realizacji procesu informatyzacji
w oparciu o outsourcing usług informatycznych w zakresie zewnętrznego udostępniania i
przetwarzania systemów informatycznych.

2.6 Sposób prowadzenia prac
Prace prowadzono zgodnie z przyjętą metodyką opracowania Strategii Informatyzacji
wskazaną w Ofercie Wykonawcy oraz według ustalonego przez Strony harmonogramu
prac. 

1 W szczególności Działanie 5: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 
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3 Wprowadzenie

3.1 Czym jest Strategia Informatyzacji
W  nowych  realiach  gospodarczych  oraz  politycznych  (akcesja  do  struktur  Unii
Europejskiej)  rola  i  znaczenie szybko uzyskiwanej,  wiarygodnej informacji  staje  się
głównym czynnikiem sukcesu w prowadzeniu realnej i adekwatnej do potrzeb polityki
zarządzania. Struktury samorządowe nie są tutaj żadnym wyjątkiem a wręcz przeciwnie
- to tutaj upatruje się potrzebę powszechnego zastosowania jak najbardziej racjonalnych
a  zarazem  wyważonych  społecznie  decyzji  na  najwyższym  poziomie  zarządczym,
począwszy od Prezydenta  Miasta  i  Kadry  Kierowniczej Urzędu aż  po  szeregowych
pracowników włącznie. To dla nich konieczne są informatyczne narzędzia wspomagające
sprawne i wiarygodne podejmowanie decyzji. 

Wydaje się, że obecnie nie stawia się pytania: 

„Czy przeprowadzać komputeryzację (informatyzację) Urzędu?”, 

lecz raczej oczekuje się odpowiedzi: 

„W jaki sposób i w jakim zakresie skutecznie oraz efektywnie (finansowo) wdrożyć
nowe technologie informatyczne?”.

Proces informatyzacji Urzędu powinno się traktować tak, jak każdy inny rodzaj działań i
inwestycji,  które  wnoszą  do  organizacji  zmiany  ilościowe  i  jakościowe.  Dlatego
krytyczne jest tutaj znalezienie odpowiedzi na pytania:

 Co chcemy osiągnąć za pomocą procesu informatyzacji?

 Jakie obszary naszej organizacji chcemy wspierać technologicznie ?

 Jaka jest nasza misja i cele strategiczne? Czy i w jakim zakresie wspierać je będzie
właśnie informatyka?

 Jakie środki finansowe możemy i chcemy przeznaczyć dla osiągnięcia zamierzonych
celów?

 Jaka jest „najlepsza” koncepcja, sposób wdrożenia oraz droga dalszego utrzymania
oraz rozwoju systemu informacyjnego Urzędu?

Właśnie  na  te  i  nie tylko te  pytania  odpowiada  niniejsza  „Strategia  Informatyzacji
Urzędu Miasta  Ciechanów” stanowiąca  wykładnię do szerszych działań  w obszarze
budowy podstaw  społeczeństwa  informacyjnego w  mieście  Ciechanów,  dla  którego
Urząd może stać się „centralnym ośrodkiem” inspirującym rozwój nowych technologii
komunikacyjnych.

Produktem końcowym opracowania Strategii Informatyzacji jest Raport Końcowy, który
zgodnie z podejściem metodycznym (Rysunek 1 – Dwa podejścia procesu informatyzacji
Urzędu)  dostarcza  informacji  nt.  istotnych  celów  biznesowych  i  wymagań,
spodziewanych  efektów,  kosztów  oraz  sposobu  realizacji  włącznie  z  wstępnym
harmonogramem planowanych etapowych przedsięwzięć informatycznych.

Takie podejście do procesu informatyzacji Urzędu to nie tylko przykład dobrej praktyki
sektora biznesowego, ale również wzorowa realizacja dyscypliny budżetowej, w której to
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każde  działania  niosące  za  sobą  znaczące  zobowiązanie  finansowe  powinno  się
poprzedzić w jakimś zakresie stosowną analizą merytoryczną i finansową …de facto :
swoistym biznes  planem zawierającym określony plan  działania  oraz  odpowiadający
jemu szacunkowy kosztorys.

Rysunek 1 – Dwa podejścia procesu informatyzacji Urzędu

Misją „informatyzacji” powinno być zwiększenie efektywności, inaczej sprawności
działania Urzędu Miasta Ciechanów w zakresie świadczenia usług publicznych, przy
jednoczesnej  przejrzystości  funkcjonowania  Urzędu  jako  organu  administracji
samorządowej. 
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4 Streszczenie zasadniczych tez i
wniosków Strategii Informatyzacji  

Przeprowadzona  przez  Wykonawcę  analiza  strategiczna  w  obszarze  informatyzacji
Urzędu  wykazała,  że  pomimo  podejmowanych  ostatnio  działań  mających  na  celu
poprawę ilościową wyposażenia informatycznego Urzędu  ogólny stan informatyzacji
Urzędu  w  zakresie  oprogramowania  oraz  sprzętu  komputerowego  jest
niezadowalający tak z punktu widzenia obecnych jak i przyszłych jego potrzeb, a w
szczególności  uwarunkowań  związanych  z  wdrożeniem  usług  e-administracji
związanych z budową podstaw społeczeństwa informacyjnego.

Obecnie w Urzędzie Miasta funkcjonują „wyspowe” rozwiązania aplikacyjne, częściowo
zintegrowane, które wspierają wycinkowo zakresy zadań poszczególnych wydziałów. 

Analiza SWOT systemu informacyjnego,  przeprowadzona wśród referencyjnej grupy
kadry  kierowniczej  i  pracowników  potwierdziła  konieczność  dalszej  intensywnej
informatyzacji  Urzędu  oraz  wykazała  dość  wysoki  poziom  świadomości
informatycznej respondentów. 

Z drugiej strony zidentyfikowano konieczność przygotowania i wdrożenia programu
szkolenia  „ustawicznego”  w  zakresie  właściwego  kształtowania  znajomości  oraz
wykorzystywania technik informatycznych na stanowisku pracy.

Globalnie  stan  infrastruktury  teleinformatycznej  zdecydowanie  wymaga  działań
inwestycyjnych mających na celu podniesienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa
systemu informacyjnego,  poprawę  jego  wydajności  oraz spełnienie  stawianych i
wymaganych ustawowo wymagań funkcjonalnych. Dotyczy to zarówno obecnego dość
różnorodnego  systemu  informatycznego  (oprogramowania)  jak  i  wyposażenia
technicznego:

 sieci komputerowej, która powinna funkcjonować w nowym kształcie już w nowej
siedzibie  Urzędu,  rozwiązując  w  ten  sposób  problem  bezpośredniego  i
bezproblemowego dostępu do systemu dla wszystkich pracowników,

 sprzętu  komputerowego:  serwerów,  stacji  roboczych  oraz  innego  koniecznego
wyposażania.

Zaproponowana koncepcja informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów, rozwiązująca
ww.  problemy  zakłada  wdrożenie  Zintegrowanego  Systemu  Informatycznego,
nazwanego  w  skrócie  „E-URZĄD”  w  zasadniczych  obszarach  informatyzacji
Urzędu, które od tego momentu będą wspierane przez spójne i zintegrowane ze sobą
systemy2 tj.:

 SUZ –  System Usług Zdalnych inaczej  PORTAL (internetowy)  zintegrowany z
Biuletynem Informacji Publicznej, zawierający serwisy informacyjne oraz aktywne
formularze będące elementem zdalnych e-usług dla mieszkańca,  

 SBOM  –  System Biura  Obsługi  Mieszkańca Urzędu,  działający  na  zasadzie
obsługi  „contact  center”  wspierający  funkcjonowanie Biura  Obsługi  Mieszkańca
(BOM),

2 inaczej podsystemy 
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 SZD -  System  Zarządzania  Dokumentami  wspomagający  wewnętrzny  obieg
dokumentów oraz zarządzania sprawami, 

 SOZU -  System  Obsługi  Zadań  Ustawowych wspomagający  obsługę  zadań
ustawowych i zleconych prowadzonych przez Urząd Miasta, 

 SIP -  System Informacji  Przestrzennej wspierający  realizowane  przez  Urząd
zadania w zakresie prezentacji i analiz przestrzennych,

 SIK -  System  Informowania  Kierownictwa  będący  zbiorem  funkcji  do
prowadzenia  wielokryterialnych  analiz  i  prezentacji  danych  gromadzonych  w
systemie E-URZĄD. 

Przeprowadzona  dyskusja  nt.  wyboru  wariantu  i  sposobu  informatyzacji  wykazała
możliwość a zarazem konieczność przeprowadzenia kompleksowego wdrożenia systemu
E-URZĄD w okresie 3 lat. Do decyzji Zamawiającego pozostawiono wybór ostatecznej
drogi  informatyzacji,  gdzie  oprócz  tradycyjnego  podejścia  pojawia  się  możliwość
radykalnej zmiany „formy” informatyzacji wykorzystując do tego celu rosnącą  ofertę
„outsourcingu”.  W  każdym  z  tym  wariantów  konieczne  jest  przeprowadzenie
reorganizacji struktur informatycznych Urzędu i dostosowanie ich do przyjętej formuły. 

Jednak nie należy zapominać o istniejących silnych zależnościach pomiędzy wdrożeniem
„nowej organizacji” Urzędu a  wspomagającą  rolą  w tym zakresie informatyki,  gdzie
istnieją  bezpośrednie  zależności,  które  mogą  być  zwieńczone  wspólnym sukcesem.
Zwłaszcza, że Urząd Miasta podjął już decyzję i rozpoczął proces wdrożenia systemu
zarządzania jakością ISO 9001:2000. 

W tej  sytuacji  wydaje się  wręcz konieczne,  aby  połączyć działania  organizacyjne z
dobrze  zaplanowanym wdrożeniem rozwiązań  informatycznych,  wspomagających  w
całym zakresie  system zarządzania  jakością  i  uzyskać  końcowy,  oczekiwany  efekt
zwiększenia sprawności funkcjonowania Urzędu.
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5 Diagnoza stanu obecnego 

5.1 Wyniki analizy strategicznej
W wyniku przeprowadzonej analizy  strategicznej w obszarze  informatyzacji  Urzędu
Miasta   Ciechanów polegającej  między  innymi  na  przeprowadzeniu  inwentaryzacji
technicznej zasobów informatycznych (sprzęt, oprogramowanie, zasoby osobowe) oraz
przeprowadzeniu ogólnej analizy SWOT  dla  systemu informacyjnego Urzędu Miasta
Ciechanów, można postawić następujące wnioski:

1. Urząd nie posiada jednolitego, spójnego, bezpiecznego i zintegrowanego systemu
informatycznego  wspierającego  kluczowe  obszary  jego  funkcjonowania,  co
zdecydowanie  wpływa  na  sposób  i  możliwość  realizacji  spraw,  oraz
niejednokrotnie może rodzic trudności w sprawnej ich realizacji, a wręcz może
powodować błędy w podejmowania decyzji administracyjnych

2. Wyposażenie w sprzęt komputerowy jest niejednorodne i zróżnicowane, wyraźne
zaniedbania poprzednich lat są obecnie sukcesywnie niwelowane, ale wymagają
znacznie większych środków budżetowych i szybszych inwestycji w tym zakresie

3. Sieć komputerowa jest niewystarczająca co do ilości obsługiwanych stanowisk
pracy a  jej stan techniczny i funkcjonowanie budzi wiele zastrzeżeń ze strony
użytkowników, nie tylko w zakresie bezpieczeństwa. Zdecydowanie rozwiązanie
to nie może być rekomendowane jako poprawne i wystarczające w kontekście
planowanych przyszłych działań informatyzacji Urzędu

4. Organizacja służb informatycznych ilościowo jest niewystarczająca i nie nadąża
za rosnącym zakresem oraz skomplikowaniem systemu informacyjnego Urzędu.
Obecny stały, dwuosobowy zespół informatyków pomimo pozytywnych ocen co
do  ich  działania  nie  gwarantuje  sprawnej,  oczekiwanej  obsługi  wsparcia
technicznego w tym zakresie

5. Eksploatowane  rozwiązania  informatyczne nie  są  przygotowane  do  przyjęcia
funkcji  obsługi  elektronicznego  Urzędu,  zwłaszcza  w  zakresie  obsługi
elektronicznej dokumentów i spraw, której de facto nie ma

6. Zawarte  umowy  serwisowe  nie  gwarantują  współpracy  dostawców
oprogramowania  w zakresie obowiązku dostarczenia  dokumentacji  technicznej
ich  rozwiązań  (minimum opisu  struktur  bazy  danych)  oraz  nie  gwarantują
oczekiwanej współpracy przy migracji danych w przypadku decyzji o wymianie
oprogramowania na „przyszłe” rozwiązanie docelowe

7. Kadra  pracownicza  Urzędu  Miasta  pomimo  dość  wysokiej  „świadomości
informatycznej”  wymaga  ciągłego  procesu  szkolenia  w  zakresie  budowania
ogólnej wiedzy informatycznej jak i szczegółowej obsługi wdrażanych systemów.
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6 Cele strategiczne procesu
informatyzacji oraz wymagania

krytyczne

6.1 Cele strategii rozwoju miasta a proces informatyzacji
Przeprowadzona  analiza  dokumentów  programowych:  Strategii  Rozwoju
Województwa  Mazowieckiego,  a  przede  wszystkim  projektu  Strategii  Rozwoju
Ciechanów, wskazała, że poprzez następujące priorytetowe działania jak:

 budowa  i  wdrażanie  platform  elektronicznych  dla  zintegrowanego  systemu
wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym;

 przygotowanie instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów,
elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla
ludności  z  wykorzystaniem podpisu  elektronicznego,  w  tym  m.in.  tworzenie
systemów  informacji  przestrzennej  (GIS) oraz  modernizacja  infrastruktury
informatycznej,

 tworzenie  Publicznych  Punktów  Dostępu  do  Internetu  (ang.  Public  Internet
Access Points), telecentrów,

 budowę  i/lub  rozbudowę  lokalnych  i/lub  regionalnych  bezpiecznych  systemów
transmisji danych, 

zasadniczy kierunek procesu informatyzacji powinien wspierać zadania związane z
wdrożeniem  sprawnego  „zarządzania  informacją”  począwszy  od  obiegu
dokumentów i spraw aż po przygotowanie i wdrożenie e-usług, zgodnie z polityką i
wymaganiami UE w tym zakresie3.

6.2 Wymagania krytyczne i zalecenia
„Wymagania krytyczne” oraz  istotne zalecenia zostały zidentyfikowane podczas  prac
analitycznych  przedmiotowego  projektu,  w  trakcie  analizy  SWOT  oraz  spotkań
problemowych.  Wymagania  te  dotyczą  sposobu,  zakresu  oraz  parametrów  procesu
informatyzacji - funkcji technicznych docelowego systemu.

„Wymagania krytyczne” określają konieczne parametry rozwiązania docelowego, które
powinny  być  bezwzględnie  spełnione  podczas  planowanej  realizacji  procesu
informatyzacji Urzędu, a zalecenia wskazują istotne opcjonalne uwarunkowania, które
dobrze byłoby uwzględnić w ostatecznym podejściu realizacyjnym. 

Wymagania krytyczne:

1. Konieczne  jest  wdrożenie  w  pełni  zintegrowanego  systemu  informatycznego
zapewniającego w szczególności: autoryzowany dostęp do danych ewidencji ludności,
ewidencji gruntów i budynków dla stanowisk pracy wymagających takiej informacji,

3 takie  podejście  nie  wyklucza  komplementarnych  i  koniecznych  uzupełniających  działań
wynikających  ze  zidentyfikowanych  wymagań  krytycznych  na  niższym  poziomie  jak  np.
integracja baz danych
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2. Konieczne  jest  wdrożenie  oprogramowania  wspomagającego  elektroniczny  obieg
dokumentów i  spraw,  a  zarazem wspierającego  wdrożenie  systemu  jakości  ISO
9001:2000,  tak  aby  można  było  zapewnić  prawidłowy  przepływu  informacji
pomiędzy wydziałami  Urzędu,  eliminując  jednocześnie  wielokrotne zgłaszanie  tej
samej informacji w kilku wydziałach i zapewniając pełną obsługę klienta w Biurze
Obsługi Mieszkańca (Interesanta) oraz informację w BIP,

3. Konieczne jest zapewnienie chronionej prawnie domeny Urzędu Miasta,

4. Konieczne jest  wdrożenie mechanizmów do monitorowanie stopnia  wykorzystania
budżetu oraz wspomaganie jego planowania, 

5. Konieczne jest umożliwienie bezproblemowego dostępu do danych zasobu Starosty
Powiatowego w zakresie danych mapy numerycznej4,  a  w szczególności ewidencji
gruntów  i  budynków –  w  tym,  zintegrowanie  bazy  podatków  z  aktualizowaną
(dostępną) ewidencją gruntów, budynków

6. Konieczne  jest  wdrożenie  otwartych  narzędzi  informatycznych  do  wizualizacji
planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych zagadnień przestrzennych w
ramach Systemu Informacji Przestrzennej E-URZĘDU,

7. Konieczne jest wdrożenie rozwiązań w pełni integrujących dane (te same a nie takie
same dane), opartych o relacyjne bazy danych (SQL),

8. Konieczne jest wdrożenie wydajnych i bezpiecznych rozwiązań teleinformatycznych
sieci komputerowej umożliwiających dostęp do baz danych docelowego rozwiązania
dla wszystkich pracowników Urzędu (centralizacja zarządzania oprogramowaniem,
zwiększenie poziomu zabezpieczeń przed niepowołanym dostępem),

9. Konieczne  jest  wdrożenie  powszechnego  i  bezpiecznego  systemu  poczty
elektronicznej.

Zalecenia:

10.Wskazane jest wdrożenie systemu budowania bazy wiedzy w Urzędzie oraz systemu
powszechnego  dostępu  do  wiedzy  prawnej  –  minimum  przez  upowszechnienie
dostępu do programów obsługi prawnej np. LEX

11.Wskazane  jest  wdrożenie  rozwiązań  mających  na  celu  podnoszenie  wiedzy  i
umiejętności pracy na stanowisku komputerowym dla każdego pracownika Urzędu (e-
learning)

Dodatkowo uzgodniono,  iż  nie jest  celowe informatyzowanie wydziałów i  jednostek,
organizacyjnych Urzędu Miasta:

 których funkcjonowanie nie jest krytyczne z punktu widzenia całości procesu obsługi
mieszkańca lub obsługi wewnętrznej Urzędu, 

 dla  których  brak  jest  na  rynku  dostawców usług  samorządowych  powszechnie
dostępnych rozwiązań dla tego obszaru dziedzinowego a  koszt ich dedykowanego
opracowania  nie uzasadnia  związanej  z  tym inwestycji  wskutek nie istniejących
wymiernych lub niewymiernych korzyści w tym zakresie.

6.3 Cele strategiczne w obszarze informatyki 
Określone wymagania krytyczne oraz zalecenia  w połączeniu z oczekiwanymi efektami
dały  podstawę  do  zdefiniowania  zasadniczych  strategicznych  celów  procesu

4 nie są znane: rodzaj dostępnych zasobów, koszt pozyskania, możliwości aktualizacji
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informatyzacji Urzędu Miasta oraz wykreowania ogólnej koncepcji docelowego systemu.
I tak, na cele strategiczne Urzędu Miasta w obszarze informatyki stanowi:

1. Rozwój i  utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI)  dla
Urzędu Miasta, 

2. Maksymalizacja  wsparcia  kluczowych  procesów  obsługi  administracyjnej
mieszkańca,  poczynając  do  związanych  z  tym  procesem  wewnętrznych
procedur,

3. Doskonalenie  organizacji  oraz  technik  odpowiedzialnych  za  utrzymanie
wysokiej  sprawności  ZSI  oraz  koniecznego  dla  niego  wyposażenia
teleinformatycznego.

Powyższe  zasadnicze  cele  strategiczne  przekładają  się  na  następujące  zasadnicze
działania:

1. Modernizację i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego E-URZĄD
(zadanie  realizowane  etapami  w  ramach  zdefiniowanych  systemów
dziedzinowych SZD+SBOM, SOZU, SIP, PORTAL, SIK)

2. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji okablowania strukturalnego, włącznie z
wdrożeniem bezpiecznego punktu dystrybucyjnego łączności z siecią Internet

3. Modernizację  sprzętu  komputerowego  oraz  zakup  koniecznych  serwerów
sprzętowych oraz sprzętu dodatkowego

4. Opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacyjnego Urzędu 

5. Opracowanie  i  wdrożenie  programu  ustawicznego  szkolenia  pracowników z
zakresu  technik  informacyjnych  i  obsługi  systemów  (opcjonalnie  wdrożenie
rozwiązań wspierających e-learning oraz budowę systemu wiedzy) 

6. Organizację służb informatycznych adekwatnie do postawionych i przyjętych do
realizacji celów strategicznych
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7 Koncepcja rozwiązania docelowego.
Zintegrowany System Informatyczny 

E-URZĄD

7.1 Wprowadzenie
Na  podstawie  wyników  analizy  strategicznej  (w  tym  analizy  SWOT)  oraz
zidentyfikowanych wymagań krytycznych widoczne jest,  że  kluczowe znaczenie dla
prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta Ciechanów ma sprawne zarządzanie
informacją,  począwszy  od  kwestii  organizacyjnych  po  techniczne  zagadnienia
komunikacji i formy jej przekazu. 

W pierwszym ww. obszarze zarządzanie informacją może być usprawnione przez
wdrożenie planowanego systemu zarządzania jakością ISO 9000:2001,  w drugim
przez  wdrożenie  Zintegrowanego  Systemu  Informatycznego,  a  w  szczególności
systemu do zarządzania obiegiem dokumentów i spraw.  

Tak  określone działania  to  nie tylko wynik uwidocznionych oczekiwań pracowników
Urzędu i  prac  nad przedmiotowym opracowaniem, ale również wynik oddziaływania
„zewnętrznych” czynników, które:

  „wymuszają” dostosowanie funkcjonowania Urzędu do wymagań i standardów Unii
Europejskiej i związanych z tym zmian w przepisach prawnych,

 ukierunkowują proces informatyzacji „na zewnątrz” do klienta tej instytucji, zgodnie
z założeniami realizacji  polityki interwencji w ramach funduszy strukturalnych –
ZPORR Działanie 1.5 „Społeczeństwo informacyjne”. 

Wprowadzenie tak  istotnych  zmian  w funkcjonowaniu  Urzędu  wymaga  rozważnych
działań i  decyzji popartych wiedzą nt.  stosowanych „narzędzi”,  w tym również tych
informatycznych,   wśród  których  kluczowym  jest  Zintegrowany  System
Informatyczny,  stanowiący  podstawę  systemu  informacyjnego  oraz  systemu
zarządzania  Urzędu  Miasta   Ciechanów  –  wymagający  doprecyzowania  zakresu  i
wielopłaszczyznowego sposobu realizacji (wdrożenia).

7.2 Założenia
Informatyczne  rozwiązanie  docelowe  wspierające  funkcjonowanie  Urzędu  Miasta,
inaczej Zintegrowany System Informatyczny, nazwany zostanie w skrócie „E-URZĄD”. 

E-URZĄD będzie miał  za  zadanie obsłużyć kompleksowo mieszkańca  oraz  każdego
innego klienta  zewnętrznego Urzędu Miasta   Ciechanów, gdzie pod pojęciem klienta
zewnętrznego rozumie się interesanta indywidualnego oraz instytucjonalnego, w tym inne
jednostki organizacyjne miasta. 

E-URZĄD  powinien  zdecydowanie  usprawnić  wewnętrzne  zarządzanie  obiegiem
informacji, i dać w efekcie końcowym:

 Skrócenie czasu obsługi i realizacji sprawy

 Zmniejszenie ilości wizyt w urzędzie
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 Wprowadzenie transparentności w funkcjonowaniu urzędu

E-URZAD stanowi kompleksowe, całościowe rozwiązanie wspierające funkcjonowanie
Urzędu,  na  które składają  się systemy (podsystemy) wspierające zasadnicze obszary
informatyzacji Urzędu, tj.:

 SUZ – System Usług Zdalnych inaczej PORTAL internetowy, zawierający między
innymi serwisy  informacyjne oraz  aktywne formularze  będące  elementem usług
zdalnych dla mieszkańca5

 SBOM  –  System Biura Obsługi  Mieszkańca6 Urzędu,  działający  na  zasadzie
„contact center” i wspierający funkcjonowanie Biura Obsługi Mieszkańca w zakresie
udzielania informacji nt. sprawy oraz inicjowania spraw (BOM),

 SZD -  System  Zarządzania  Dokumentami  wspomagający  wewnętrzny  obieg
dokumentów oraz zarządzania sprawami, 

 SOZU -  System  Obsługi  Zadań  Ustawowych wspomagający  obsługę  zadań
ustawowych i zleconych prowadzonych przez Urząd Miasta, 

 SIP -  System Informacji  Przestrzennej wspierający  realizowane  przez  Urząd
zadania w zakresie prezentacji i analiz przestrzennych,

 SIK -  System  Informowania  Kierownictwa  będący  zbiorem  funkcji  do
prowadzenia  wielokryterialnych  analiz  i  prezentacji  danych  gromadzonych  w
systemie E-URZĄD. 

5 rozszerzona funkcjonalność BIP
6 Biuro Obsługi Mieszkańca to inaczej biuro obsługi interesanta, klienta
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Rysunek 2 Ogólny model systemu E-URZĄD

7.3 Koncepcja oraz architektura funkcjonalna
Poniższa koncepcja rozwiązania docelowego :

1. jest niezależna od istniejących rozwiązań technicznych poszczególnych dostawców i
może zostać  pokryta  przez funkcjonalność tych rozwiązań w odmienny sposób tj.
przez  inaczej  nazwane  moduły,  systemy oraz  zawarte  w  nich  zagregowane  lub
rozdzielone funkcje,

2. może  stanowić  przygotowanie  do  opisu  rozwiązania  do  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) mającej na celu wybór i dostawę całości lub części
opisywanego rozwiązania,

3. ze  względu  na  cel,  jakim  jest  przybliżenie  istoty  rozwiązania  E-URZĄD,  nie
rozstrzyga  kwestii  sposobu  komunikacji  i  łączności  komponentów  rozwiązania
funkcjonujących po stronie sieci wewnętrznej Urzędu oraz sieci publicznej Internet,
gdzie docelowo zakłada się przesunięcie punktu ciężkości funkcjonowania systemu.

7.3.1 Założenia techniczne

Uzgodniono  następujące  istotne  założenia  technologiczne  mające  wpływ  na  kształt
rozwiązania docelowego: 

 zastosowanie  „portalowej”  architektury  trójwarstwowej7 z  wskazaniem na  tzw.
„cienkiego klienta” (zalecane lecz nie wymagane bezwzględnie),

 uwzględnienie  heterogeniczności  rozwiązania  ukierunkowane  na  maksymalne
wykorzystanie  istniejącej  już  bazy  sprzętowej,  oraz  otwartość  na  przyszłe
rozwiązania, budowane w oparciu o Wolne Oprogramowanie (Linux, FreeBSD), 

 zapewnienie  maksymalnego  bezpieczeństwa  i  spójności  danych  poprzez
zastosowanie Systemu Zarządzania Relacyjną Bazą Danych (SZRBD), 

 zapewnienie integracji rozwiązania przez metodę integracji danych na poziomie bazy
danych, 

 docelowe  zastosowanie  języka  XML  jako  podstawy  budowy  systemu  oraz
mechanizmów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej systemu

7.3.1.1 XML – podstawa systemu obiegu dokumentów 

Jako podstawę fizycznej koncepcji tworzenia systemu obiegu dokumentów, zgodnie z
zaleceniami UE przyjęto implementację języka XML. 

Język XML jest jednym ze standardów internetowych opracowanych przez organizację
Worldwide  Web  Consortium  (W3C)  jako  narzędzie  do  przesyłania  danych
strukturalnych w sieci WWW. Język XML jako powszechnie akceptowany standard
wymiany danych, jest doskonałym narzędziem pozwalającym budować systemy obiegu
informacji.  Mechanizmy  interpretacji  oraz  tworzenia  plików  XML  zostały
zaimplementowane we wszystkich znaczących systemach RDBMS oraz w większości
środowisk  służących  do  budowy  aplikacji  typu  workflow.  Daje  to  możliwość
implementacji tego samego mechanizmu wymiany danych we wszystkich aplikacjach.

7 wskazane  byłoby, aby moduły SZD,  SOZU, SIP czy też  SIK  były oparte  o technologię
portalową,  identyczną  z  użytą  do  budowy  komponentu  PORTAL.  Dane  powinny  być
przechowywane na centralnym serwerze (lub serwerach) a dostęp do nich powinien odbywać
się poprzez przeglądarkę internetową
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Format  XML  został  zaimplementowany i  jest  wykorzystywany  do  przechowywania
danych przez pakiet Open Office.

7.3.2 Ogólny opis funkcjonalności systemu

E-URZĄD składa się z następujących podsystemów (systemów):

 SUZ – System Usług Zdalnych (inaczej PORTAL),

 SBOM – System Biura Obsługi Mieszkańca,

 SZD - System Zarządzania Dokumentami,

 SOZU - System Obsługi Zadań Ustawowych,

 SIP - System Informacji Przestrzennej,

 SIK - System Informowania Kierownictwa

Systemy SBOM i PORTAL służą do bezpośredniej komunikacji z klientem. Przy użyciu
SBOM  klient  może  skomunikować  się  z  urzędem  osobiście,  natomiast  używając
PORTAL komunikacja następuje zdalnie, korzystając z połączenia internetowego. 

W obu przypadkach mamy do czynienia z komunikacją dwukierunkową. Klient może
uzyskać informację oraz zainicjować rozpoczęcie sprawy. Każde zainicjowanie sprawy
oraz kontakt dotyczący sprawy już istniejącej zostaje przekazany do komponentu SZD.

Typ kontaktu System przyjmujący zgłoszenie
Osobista wizyta w urzędzie SBOM
Telefon SBOM
Telefax SBOM
E-mail SBOM
Aktywny formularz PORTAL

SZD odpowiada za obieg informacji wewnątrz urzędu. Zgłoszenia rejestrowane przez
SBOM  oraz  przekazane  za  pośrednictwem  PORTAL  stanowią  dla  niego  dane
wejściowe. Danymi wejściowymi są też dokumenty generowane przez urzędników. 

Funkcjonalność  oferowana  przez  SZD  odpowiada  funkcjonalności  potrzebnej  do
zarządzania  pismami  wewnętrznymi.  W  SZD  powstaje  ostateczna  decyzja
administracyjna dotycząca zainicjowanej wcześniej sprawy, bądź odpowiedź na złożone
pismo, nie stanowiąca decyzji administracyjnej. Stanowi ona z kolei źródło informacji
dla  SBOM  i  PORTAL,  umożliwiające  informowanie  klientów  urzędu  o  stanie
załatwienia sprawy. 

SOZU,  SIP  oraz  SIK  będą  wspierać  „merytorycznie” realizację sprawy poprzez  jej
częściową  lub  całościową  automatyzację,  a  przede  wszystkim  przez  udostępnianie
kompleksowych,  wiarygodnych,  syntetycznych  lub  analitycznych  danych  z  systemu.
Udostępniane informacje mogą być w większości przypadków chronione przez Ustawę o
ochronie danych osobowych, co wymagać będzie 100% wiarygodności identyfikacji jej
odbiorcy.  Z  tego  powodu  w  rozwiązaniu  docelowym powinna  zostać  zastosowana
metoda identyfikacji odbiorcy oraz nadawcy związana z podpisem cyfrowym. 

Takie  podejście  powinno  umożliwić  autoryzację  dokumentów  przez  wszystkich
uczestników procesu realizacji sprawy:

 urzędników Urzędu Miasta,

 mieszkańców miasta i innych osób fizycznych,
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 firm i instytucji.

7.3.2.1 System Biura Obsługi Mieszkańca (SBOM)

System  Biura  Obsługi  Mieszkańca  (SBOM)  zapewnia  wsparcie  obsługi
przyjmowania wszelkich kontaktów jakie napływają do urzędu.  Będą to  zarówno
kontakty  mające  charakter  podania,  jak  i  nieskutkujące  wydaniem  decyzji
administracyjnej. Nie ma przy tym znaczenia forma nadejścia pisma (ograniczeniem są
przepisy  KPA).  Przyjmowane  podania  mogą  nadchodzić  w  formie  papierowej  (za
pośrednictwem  poczty,  telefaxu  oraz  indywidualnie  doręczone)  oraz  w  formie
elektronicznej  tj.  nadsyłane  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  bądź  za
pośrednictwem systemu PORTAL. 

SBOM powinien być przygotowany na przyjęcie każdego nowego medium komunikacji.
Funkcjonalność SBOM umożliwia krótkie opisanie pisma oraz dołączenie załącznika do
opisu  (skanu  bądź  pliku  poczty  elektronicznej),  a  następnie  zadekretowanie  go  do
właściwej  komórki  organizacyjnej.  Dekretacja  powoduje  przekazanie  elektronicznej
wersji dokumentu do SZD.

SBOM jest jedynym miejscem, w którym występuje bezpośredni kontakt urzędu z jego
klientem. 

Ma to znaczenie z następujących powodów:

Transparentność funkcjonowania urzędu – SBOM eliminuje bezpośredni kontakt
klienta urzędu z osobami odpowiedzialnymi za rozpatrywanie konkretnych spraw.
Ponadto wspomaga i realizuje rejestrację wszystkich zgłoszeń jakie są kierowane do
urzędu.  W  efekcie  uzyskujemy  rozwiązanie  techniczno  -  organizacyjne,  które
narzuca  określone ramy organizacyjne i  powinno minimalizować  sytuacje  braku
„obiektywizmu”  w  realizacji  sprawy.  Połączenie  tego  systemu  z  działaniami
mającymi na  celu  wydzielenie lokalizacyjne BOM  powinno także wyeliminować
możliwość  jakiegokolwiek  negatywnego  oddziaływania  na  urzędnika  oraz
incydentalnych sytuacji zagrożenia bezpośredniego.

Obniżenie  kosztów  –  Integracja  Polski  z  UE  podwyższa  wymagania  stawiane
urzędnikom oraz  zwiększa ilość zadań,  które urząd jest  zobowiązany realizować.
Dlatego można spodziewać się zwiększenia  zatrudnienia  urzędników, szczególnie
osób o wysokich kwalifikacjach. Dlatego rozwiązanie, które odciąży wysokiej klasy
fachowców i  przerzuci  ciężar  przyjmowania  zgłoszeń oraz  udzielania  większości
wyjaśnień na  kadrę  niżej  wykwalifikowaną,  a  przez  to  tańszą  przekłada  się  na
obniżenie kosztów ponoszonych na wynagrodzenia.

Każdy kontakt z BOM jest najpierw kwalifikowany w systemie jako:

 Pytanie

 Pytanie w sprawie

 Zgłoszenie. 

Pytanie to kontakt, polegający na uzyskaniu przez klienta wyłącznie informacji ogólnie
dostępnych – nie objętych żadną dodatkową ochroną, tzw. informacji publicznej. Pytanie
może  zostać  zadane  za  pośrednictwem dowolnego medium,  w  praktyce  można  się
spodziewać  pytań  zadawanych  pocztą  elektroniczną  (e-mailem),  osobiście  oraz
telefonicznie. Pytanie zostaje odnotowane w bazie wraz  z krótkim opisem udzielonej
odpowiedzi.  Odpowiedzi  pobierane  są  z  Bazy  wiedzy  znajdującej  się  w  systemie
PORTAL.  Jeżeli  w  Bazie  wiedzy  brak  odpowiedzi  na  pytanie  lub  gdy  istniejąca
odpowiedź nie wyczerpuje zagadnienia, informacja o tym jest przekazywana do SZD i
dekretowana do administratora informacji (osoby odpowiedzialnej za BIP). Pytania, na
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które udzielono odpowiedzi są rejestrowane w systemie dla celów informacyjnych, lecz
(poza opisanym przypadkiem) nie są przekazywane do SZD.

Pytanie w sprawie, w odróżnieniu od pytania, dotyczy konkretnej sprawy. Informacja,
jakiej dostarcza  SBOM pochodzi z funkcjonalności „Stan sprawy”,  umieszczonym w
systemie  PORTAL.  Obejmuje  ona  stan  załatwienia  danej  sprawy.  Ze  względu  na
ograniczenia nakładane przez Ustawę o ochronie danych osobowych niezbędna jest, przy
udzielaniu takiej informacji, bardzo dokładna identyfikacja rozmówcy. Klient może na
podstawie SBOM uzyskać kompletną informację o stanie załatwienia sprawy,  tzn.  o
procedurze  załatwienia  sprawy,  etapie  na  jakim  jest  sprawa  oraz  wszystkich
dokumentach związanych ze sprawą (w tym również o brakujących dokumentach).

Zgłoszenie może zarówno wszczynać nową sprawę, jak i odnosić się do sprawy, która
już się toczy. Zgłoszenie jest odnotowywane w systemie i wraz z załącznikiem (skanem
pisma lub plikiem poczty elektronicznej) dekretowane do właściwej komórki urzędu,
czyli przekazywane do SZD.

7.3.2.2 PORTAL / System Usług Zdalnych (PORTAL / SUZ)

PORTAL  zapewnia  udostępnianie  informacji  oraz  przyjmowanie  zgłoszeń  za
pośrednictwem Internetu.  PORTAL przejmuje funkcję  BIP  (Biuletyn Informacji
Publicznej). Ponieważ jest w nim zlokalizowana baza wiedzy wraz z bazą dokumentów
służy on za  źródło  informacji  mieszkańcowi,  klientowi  zewnętrznemu  oraz
pracownikom BOM8. 

W systemie zaimplementowany jest obszar  dostępny jedynie dla pracowników BOM.
Znajdują się w nim informacje, które nie mogą być ogólnodostępne. W szczególności
dotyczy to zdalnego dostępu do spraw i pobieranie informacji o sprawach w toku.

PORTAL zawiera moduł aktywnych formularzy, który umożliwia inicjowanie spraw9.
Wypełnione  formularze  są  przesyłane  do  SBOM,  gdzie  następuje  ich  wstępna
weryfikacja. Formularze zakwalifikowane przez SBOM trafiają do SZD.

PORTAL zawiera minimum następujące moduły:

 Baza wiedzy – Moduł wspomagający udzielanie informacji telefonicznych klientom
urzędu oraz udostępniony w Internecie – jawny dla klientów urzędu. Baza wiedzy
jest  wypełniana  procedurami  załatwiania  spraw,  zadaniami  poszczególnych
jednostek oraz wszelkimi informacjami publicznymi10.  Baza taka zawiera również
informacje  o  sprawach  załatwianych  przez  inne  urzędy  wraz  z  ich  danymi
teleadresowymi.

 Baza dokumentów  –  Moduł  ten  zawiera  bank  dokumentów,  które  klient  może
pobrać z PORTAL i samodzielnie wypełnić, aby następnie przekazać je do urzędu
pocztą lub osobiście. Nie wszystkie dokumenty mogą być drukowane na dowolnym
papierze. W takich przypadkach będą one udostępniane w celach informacyjnych
(jako wzorzec) z wyjaśnieniem dlaczego niezależnie należy pobrać oryginalny druk
w siedzibie urzędu.

8 komunikacja pomiędzy SBOM a PORTAL i odwrotnie nie została rozstrzygnięta technicznie;
możliwe jest „ręczne” lub półautomatyczne przenoszenie danych z formularzy przekazanych
przez sieć WWW oraz funkcjonowanie podwójnych stacji roboczych: sieci wewnętrznej SZD,
SBOM oraz  WWW w obszarze  PORTAL i  /  lub  zduplikowanie  funkcjonowania  systemu
PORTAL w sieci wewnętrznej – na innej replikowanej bazie danych, 
9 Rozwiązanie powinno docelowo proponować model zdalnych płatności
10 Informacja  publiczna  –  informacja  będąca  w gestii  jednostki  sektora  publicznego  i  nie
chroniona na podstawie odrębnych przepisów
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 Aktywne formularze – Moduł ten zawiera zestaw aktywnych formularzy służących
do zainicjowania spraw.

 Stan spraw  –  Upoważnieni  użytkownicy będą  mogli  śledzić  postęp  załatwienia
swoich  spraw.  KPA  upoważnia  obywatela  do  wglądu  we  wszelkie  dokumenty
związane  z  dotyczącą  go  sprawą.  Ustawa  o  dostępie  do  informacji  publicznej
zobowiązuje  wszystkie podmioty publiczne do umieszczania  takiej  informacji  w
Internecie. Klient logując się do modułu musi uzyskiwać dostęp do opisu swojej
sprawy  oraz  wszystkich,  związanych  z  nią  dokumentów.  Logowanie  powinno
odbywać się po podaniu numeru sprawy lub własnego identyfikatora i / lub numeru
PESEL.

7.3.2.3 System Zarządzania Dokumentami (SZD)

SZD odpowiada za elektroniczny obieg dokumentów oraz zarządzanie sprawami.
SBOM stanowiący wsparcie dla biura podawczego, zasila SZD pismami wchodzącymi.
Pismo wchodzące jest dekretowane do konkretnej (tylko jednej) prowadzącej komórki
organizacyjnej. Możliwe jest przesłanie pisma do większej ilości komórek lecz (poza
jednostką  prowadzącą)  będą  to  kopie.  Kopia  w  systemie  różni  się  od  oryginału
zablokowanymi wszystkimi  funkcjami  związanymi z  obsługa  sprawy.  Kopię  można
jedynie przeczytać  lub przesłać  dalej –  ma ona charakter  informacyjny. W komórce
organizacyjnej  pismo  jest  przypisywane  sprawie  (inicjuje  nową  sprawę  lub  jest
przypisywane do istniejącej). Sprawy są tworzone i numerowane zgodnie z Instrukcją
Kancelaryjną oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Sprawy, z punktu widzenia
systemu, dzielą się ma dwie kategorie:

 Sprawy z opisaną procedurą załatwienia (procedura ta może być procedurą opisana
w ramach systemu jakości ISO 9000:2001)

 Sprawy bez opisanej procedury załatwienia

Należy  dążyć  do  sytuacji,  w  której  realizacja  spraw  według  drugiego  typu  będzie
marginalna. 

Sprawy z opisaną procedurą wchodzą w tzw. obieg wymuszony, tzn. można podjąć w
nich jedynie ściśle określone, przewidziane procedurą, działania w określonej kolejności.
Pozostałe sprawy podlegają obiegowi dowolnemu, tzn. operatorzy mają pełną swobodę
w podejmowanych akcjach. Efektem końcowym załatwienia sprawy jest wydana decyzja
administracyjna.  Istnieje  pewna  grupa  spraw,  które  nie  skutkują  wydaniem decyzji
administracyjnej. O ich zakończeniu decyduje operator prowadzący sprawę – pracownik
danej komórki organizacyjnej urzędu. 

Z organizacyjnego punktu widzenia obieg dokumentów może wyglądać następująco: 

Operator obsługujący SBOM dekretuje pismo do komórki organizacyjnej. W komórce z
kolei osoba upoważniona do zlecania zadań przekazuje je osobie odpowiedzialnej za
sprawę  (istniejąca  sprawa)  lub  zleca  zajęcie  się  sprawą  (nowa  sprawa).  Osoba
odpowiedzialna za relacje sprawy (operator sprawy) prowadzi dalej wszelkie działania
z  nią  związane,  takie  jak  gromadzenie  dokumentów związanych  z  sprawą (  np.  z
instytucji  zewnętrznych),  tworzenie  pism  w  sprawie,  rejestracja  nadchodzącej
korespondencji  w sprawie  itp.  W  przypadku  nieobecności  pracownika  funkcjonuje
moduł „zastępstwa” odpowiedzialny za przekazywanie spraw w toku do prowadzenia
innej osobie.

Z  baz  danych SZD  zasilany  jest  PORTAL,  który  w  ten  sposób  uzyskuje  z  niego
informacje o stanie załatwienia spraw.

Należy  podkreślić,  iż  jedną  z  kluczowych  funkcji  tego  systemu  powinno  być
wspieranie  wdrożenia  systemu  jakości  poprzez  możliwość  prowadzenia  bazy
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systemu jakości  (księga jakości,  opis  procedur) oraz definiowania i  generowania
wdrażanych procedur pracy grupowej.

7.3.2.4 System Obsługi Zadań Ustawowych (SOZU)

Zadaniem SOZU jest wspomaganie realizacji zadań statutowych Urzędu oraz zadań
zleconych. System obsługi zadań ustawowych (SOZU) wspomagać będzie „techniczną”
– merytoryczną realizację danej sprawy, która została przekazana do systemu z SZD.
SOZU realizować będzie również funkcje wspomagania obsługi wewnętrznej Urzędu jak
obsługa ewidencji kadrowo – płacowej, środków trwałych i innych. 

SOZU  stanowić  mogą  niezależne  aplikacje  poszczególnych  dostawców  lub  grupa
aplikacji  jednego  dostawcy.  Jednak  w  każdym  z  tych  przypadków  konieczne  jest
wewnętrzne zintegrowanie rozwiązania na poziomie bazy danych i kluczowych indeksów
jak kontrahent, osoba fizyczna (PESEL, NIP), osoba prawna (REGON) i innych. System
ten musi być zintegrowany techniczne z SZD tak aby mógł pobierać dane o sprawie oraz
przekazać dane i ustawić status sprawy. 

Przedstawiony poniżej model SOZU stanowi rozwiązanie przykładowe co do zakresu i
rozkładu podsystemów oraz ich powiązań11, wskazując tym samym obszary które mogą
być uważane za zasadne do informatyzacji. 

Na rysunku modelowym przedstawiono jedynie wybrane przepływy informacji (danych).

Rysunek 3 SOZU – model systemu

W skład tego systemu wchodzą odpowiednio: 

11 Należy zaznaczyć, iż na rynku dostawców istnieje grupa rozwiązań, w których w zakres tego
systemu wchodzi również obsługa obiegu dokumentów i spraw
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 Podsystem Ewidencji Ludności - na podstawie danych Terenowego Banku Danych
(TBD) (PESEL) tworzona jest baza (kartoteka) ewidencji ludności, która stanowi
podstawę do identyfikacji osób fizycznych w systemie oraz jest elementem dalszego
udostępniania danych o mieszkańcach odpowiednio dla jednostek organizacyjnych i
osób fizycznych w ramach obowiązujących przepisów prawnych (w szczególności
dotyczy to ustawy o ochronie danych osobowych). Podsystem ten realizuje również
funkcje obsługi wydawania dowodów osobistych.

 Podsystem Wymiaru i  Windykacji  -  wspomaga  proces  windykacji  w  postaci
wystawiania  nakazów  płatniczych,  pobieranie  wpłat,  dochodzenie  należności
związanych  z  pobieraniem  przez  gminę  należności  z  tytułu  podatków  i  opłat
lokalnych. Ponadto, podsystem obsługuje podatek rolny, leśny, od nieruchomości (od
osób  fizycznych  i prawnych),  od posiadania  psów,  od  środków transportu  oraz
opłatę targową. 

 Podsystem  Kadrowo-Płacowy  –  prowadzi  kartotekę  osobowo  –  płacową  dla
pracowników Urzędu. Z głównych funkcji podsystemu można wskazać: wyliczanie
wynagrodzeń,  generowanie  list  płac,  innych  dokumentów  płacowych  oraz
generowanie dokumentów do programu Płatnik (ZUS).

 Podsystem  Finansowo-Budżetowy  -  wspomaga  prowadzenie  księgowości  oraz
planowania  i  realizacji  budżetu  (zadaniowego).  Podsystem  prowadzi  również
rozliczanie zobowiązań i należności.

 Podsystem Ewidencji Mienia oraz Umów  – w części analitycznej podsystem to
typowa ewidencja nieruchomości, których właścicielem lub współwłaścicielem jest
gmina  oraz  ewidencja  umów,  dotyczących  nieruchomości.  Część  syntetyczna
podsystemu gromadzi informacje o stanie majątkowym jednostek organizacyjnych
nadzorowanych  przez  gminę na  podstawie  ich  danych  księgowych.  Dodatkowo
podsystem  prowadzi  obsługę  dochodów  niepodatkowych  gminy  z  tytułu  m.in.
gospodarowania nieruchomościami.

 Inne Ewidencje, Środki Trwałe – podsystem ten jest „zbiorem” modułów obsługi
różnych  prowadzonych  przez  gminę  ewidencji  jak:  ewidencja  działalności
gospodarczej  (rejestracja  osób  prywatnych i  spółek cywilnych rozpoczynających
prowadzenie  działalności  gospodarczej,  wydawanie  zaświadczeń  o  prowadzeniu
działalności gospodarczej), ewidencja sprzedaży napojów alkoholowych, ewidencja
psów, ewidencja środków trwałych i inne.

 Moduł  Dostępu,  Podglądu  do  Ewidencji  Gruntów,  Budynków  i  Lokali  –
podsystem  ten  wprowadza  do  bazy  danych systemu dane  dotyczące  ewidencji
gruntów,  budynków, lokali  z  Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  Geodezyjnej i
Kartograficznej (PODGiK) stanowiące podstawę do Podsystemu Ewidencji Mienia
oraz Umów, czy też Wymiaru i Windykacji. W ramach tego rozwiązania możliwe
jest funkcjonowanie podglądu geometrycznych danych  ewidencji – niezależnie od
rozwiązań Systemu Informacji Przestrzennej

 Moduł Obsługi Przetargów UZP – moduł ten obsługuje cały proces postępowania
przetargowego w zakresie ewidencji każdego przetargu UZP

 USC  –  moduł  obsługi  Urzędu  Stanu  Cywilnego  jest  „niezależnym”,  nie
zintegrowanym modułem całości systemu i służy do prowadzenia ewidencji urodzeń,
małżeństw oraz zgonów

 Podsystem Administracji  Szkół  –  stanowi  pakiet  zintegrowanych modułów do
obsługi  administracji  szkolnej,  budżetowania,  przygotowania  arkusza
organizacyjnego oraz wspomagania innych działań 

 Moduł  Systemu  Informowania  Kierownictwa  –  umożliwia  zbieranie  różnego
rodzaju  informacji  analitycznych  oraz  syntetycznych,  pozwala  na  ocenę
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efektywności  zarządzania  mieniem  na  podstawie  różnego  rodzaju  zestawień
analitycznych, statystycznych oraz analiz przestrzennych

7.3.2.5 System Informacji Przestrzennej (SIP)

Zadaniem SIP jest  wspomaganie realizacji zadań statutowych Urzędu lub zadań
zleconych,  w  których  mamy  do  czynienia  z  zarządzaniem  przestrzenią  lub
powiązaniem spraw w tym zakresie. 

System  Informacji  Przestrzennej  (SIP)  podobnie  jak  SOZU  będzie  „technicznie”
wspomagać  realizację  danej  sprawy,  która  została  przekazana  do  systemu  z  SZD.
Zadaniem SIP  będzie  wspomaganie  prac  projektowych oraz  wizualizacja  zagadnień
związanych z  zarządzaniem przestrzenią,  takich jak:  opracowanie zagospodarowania
promenady, wizualizacja: planów zagospodarowania przestrzennego, rejestru wydanych
decyzji urbanistycznych, mapy władania na podstawie ewidencji gruntów i budynków,
inne. 

Dla  prawidłowego  funkcjonowania  systemu  konieczne  są  numeryczne  dane  z
Powiatowego  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  (PODGiK).  W
szczególności dotyczy to wektorowych danych miasta zawierających ewidencję gruntów i
budynków, punkty adresowe, środkowe ulic oraz  pozostałe treści dotyczące warstwy
sytuacyjnej, uzbrojenia terenu, wysokości i innych. Zalecane jest pozyskanie do celów
funkcjonowania SIP aktualnej ortofotomapy12 lub „zdjęć lotniczych” celem uzupełnienia
treści  numerycznej kartograficznej „mapy”  o zrozumiałą  i  czytelną  dla  użytkownika
prezentację – wizualizację graficzną miasta.

System ten powinien w szczególności umożliwić :

 zarządzanie  dostępem i  uprawnieniami do danych „mapowych” –  dotyczy to  w
szczególności danych ewidencji gruntów i budynków (Ustawa o ochronie danych
osobowych)  

 wygodne i uniwersalne odszukanie i uzyskanie bezpośredniej informacji dotyczącej
wybranego  miejsca  w  przestrzeni  (obiektu)  lub  grupy  obiektów  (o  wspólnych
cechach  inaczej  atrybutach)  zarówno  opisowych  jak  i  geograficznych
(przestrzennych), 

 kreowanie raportów analitycznych, syntetycznych, statystycznych pozwalających na
szybkie uzyskanie informacji przetworzonej np. wynikającej z porównania obiektów
i zjawisk w przestrzeni,

 prowadzenie symulacji  i  modelowania  zachodzących zmian wartości  obiektów w
zakresie ich atrybutów przestrzennych jak i opisowych, 

 proste, graficzne, wręcz intuicyjne i łatwe w interpretacji przedstawianie informacji
przestrzennej.

Ogólny model rozwiązania,  które może realizować powyższe wymagania przedstawia
Rysunek 3 System Informacji Przestrzennej.

12 Ortofotomapa  to  przetworzone  zdjęcie  powierzchni  Ziemi  (kolorowe  lub  czarno-białe)
odpowiadające parametrami dokładnościowymi mapie wielkoskalowej – inaczej zdjęcie-mapa
reprezentujące zobrazowanie ternu lub odwrotnie
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Rysunek 3 System Informacji Przestrzennej – model systemu

W skład SIP wchodzą następujące komponenty:

 Moduł  Dostępu  do  Danych  Ewidencji  Gruntów,  Budynków  i  Lokali
(PODGiK)13,  którego  zadaniem  jest  udostępnienie  i  przetworzenie  danych
pozyskanych z PODGiK do formatu i struktury przyjętej w SIP.  Dane zgodnie z
obowiązującym  przedmiotowym  rozporządzeniem  są udostępnianie  w  formacie
SWDE (Standard Wymiany  Danych  Geodezyjnych),  który  dalej  powinien  być
przetworzony do formatu zapisu i utrzymania danych w systemie SIP;

 Podsystem Edycji i Przygotowania Danych, którego zadaniem  jest  edycja danych
mapowych,  przeprowadzenie  funkcji  geokodowania14 celem  tworzenia  lub
aktualizacji  warstw  przestrzennych (mapowych).  Funkcje  tego  podsystemu pełni
zazwyczaj  pakiet  Desktop  GIS  lub  Professional  GIS  np.  MapInfo,  ArcInfo lub
ArcView, MicroStation;

 Moduł Dostępu do Danych Ewidencyjnych, który przygotowuje zestawy danych
(eksport)  dla  Podsystemu  Edycji  i  Przygotowania  Danych  dla  których  nie
udostępniono z przyczyn organizacyjnych lub technicznych bezpośredniego dostępu
do podstawowych baz danych typu ewidencja ludności, dane USC, inne;

 Podsystem Utrzymania i  Udostępniania  Danych Przestrzennych  – zazwyczaj
system  ten  łączy  w  sobie  również  funkcje  Podsystemu  Administrowania  i
całościowo udostępnia  dla  użytkownika grupę funkcji  do operowania  na  danych
przestrzennych  (warstwach)  celem  dalszego  ich  udostępniania  w  ramach

13 obecnie funkcje te spełnia program EWMAPA udostępniający w ograniczonym zakresie dane
z PODGiK,  niestety nie  zawsze aktualne  i  nie  udostępnione powszechnie  dla  pracowników
Urzędu 
14 łącznie obiektów „opisowych” z obiektami przestrzennymi lub współrzędnymi obiektów  
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przygotowanych projektów, publikacji itp.  Dane dla tego systemu są pobierane z
bazy  danych  przestrzennych  (serwer  plików  lub  SZRBD).  Technologicznie
podsystem  ten stanowi tzw. serwer mapowy np. ArcIMS, Xtreme;

 Podsystem Przeglądu Danych umożliwia podgląd do przygotowanych projektów
danych  przestrzennych  oraz  umożliwia  bezpośredni  dostęp  do  wydzielonej
administracyjne grupy danych przestrzennych na serwerze danych. Faktycznie jest to
pakiet  typu  Viewer  GIS  np.  ArcExplorer,  ArcReader  lub  dedykowane
oprogramowanie  (aplety,  servlety)  wywoływane  z  poziomu  standardowej
przeglądarki internetowej MS Internet Explorer, Netscape lub innych;

 Moduł  Systemu  Informowania  Kierownictwa udostępnia  minimum  te  same
funkcje  co  Podsystem  Przeglądu  Danych  oraz  dodatkowo  jest  rozszerzony  o
dedykowane  „zunifikowane”  raporty  i  publikacje  i  /  lub  zapytania  „ad  hoc”.
Technicznie  jest  to  zazwyczaj  dedykowane  oprogramowanie  wspierane  przez
specjalizowane narzędzia do publikacji i prezentacji danych jak np.  ArcPublisher
firmy ESRI Inc..

Zakres informacji przestrzennych systemu tzw. warstw tematycznych stanowić powinny
minimum: granice administracyjne, rejony statystyczne, ewidencja gruntów i  budynków,
rejestr  pomników przyrody i  obiektów chronionych,  rejestr  zabytków, rejestr  decyzji
urbanistycznych, elementy infrastruktury15 technicznej oraz inne dostępne obiekty.

Należy  zaznaczyć,  że  kwestię  odpłatności  za  udostępnienie  danych  geodezyjnych  i
kartograficznych oraz  związaną z tym kwestię prawną dostępu regulują  szczegółowe
przepisy prawne16.

7.3.2.6 System Informowania Kierownictwa (SIK)

Zadaniem SIK  jest  wspomaganie  działań  zarządczych  kierownictwa  Urzędu  w
zakresie realizacji zadań statutowych i zleconych. 

System Informowania  Kierownictwa  (SIK)  stanowić  mogą  rozproszone rozwiązania
informatyczne oparte o specjalizowane moduły poszczególnych systemów składających
się na E-URZĄD, czyli: SIP, SOZU, PORTAL, SBOM, SZD.  

Faktycznie w SIK  wchodzą  ze  standaryzowane lub  dedykowane raporty  analityczne
(funkcje) jak np.  z SZD raport  o przeterminowanych sprawach,  z SIP  mapa  mienia
komunalnego, z SOZU raport o wykorzystaniu budżetu oraz inne zestawienia i raporty
generowane przez standardowe lub dedykowane narzędzia pozwalające na opracowanie
nowych, wymaganych przez Kierownictwo Urzędu raportów. 

Dodatkowym elementem w SIK będą funkcje eksportu w formacie tekstowym (ASCII,
RTF) lub XML, XLS. Tak wygenerowane dane będą dalej przekazywane do pakietów
oprogramowania biurowego np. MS Office, Open Office lub  osobistych baz danych
typu ACCESS, czy też modułów lub narzędzi SIP17. 

Tego typu podejście pozwoli specjalizowanej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta na
opracowywanie różnego rodzaju raportów „na życzenie” kadry kierowniczej. 

15 dane  mapy  zasadniczej  stanowią  bardzo  bogatą  i  istotną  treść  mapy  numerycznej  pod
warunkiem ich aktualności oraz biznesowej akceptacji kosztów zakupu z PODGiK 
16 wymagane  jest  podpisanie  umowy na  udostępnianie  danych  Skarbu  Państwa  (pzgik  -
państwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego)  pomiędzy  Starostą  Powiatowym a
Prezydentem Miasta
17 po wdrożeniu SIP możliwe jest opracowanie wizualizacji powstałych zależności korzystając z
„podkładu” numerycznej mapy miasta lub ortofotomapy
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7.4 Infrastruktura techniczna
Wdrożenie  systemu  E-URZĄD  wymaga  nie  tylko  zakupu  i  wdrożenia  rozwiązania
aplikacyjnego stanowiącego zasadniczą  treść  systemu,  ale  również  przygotowania  i
uruchomienia  wielu  działań  z  tym  związanych  w  obszarze  tzw.  infrastruktury
technicznej,  którą  stanowi:  sprzęt  komputerowy,  oprogramowanie  systemowe  i
narzędziowe, sieć komputerowa..

Nie  należy  zapominać  także  o  działaniach  związanych  z  przygotowaniem
organizacyjnym Urzędu w kwestii dostosowania organizacji pracy oraz powiązanego z
tymi  działaniami  przygotowania  technicznego  np.  w  zakresie  bezpieczeństwa
informacyjnego Urzędu.

Szeroko rozumiany problem bezpieczeństwa systemu informacyjnego jest związany nie
tylko  z  siecią  teleinformatyczną  czy  też  z  systemem aplikacyjnym18,  lecz  obejmuje
również  kwestie  bezpieczeństwa  bezpośredniego  zasobów  informacyjnych  (w  tym
informatycznych) oraz bezpieczeństwa bezpośredniego osób fizycznych.

Do rozwiązania tak rozumianego zagadnienia konieczne jest opracowanie i wdrożenie
Polityki Bezpieczeństwa Informacyjnego Urzędu.

7.4.1 Oprogramowanie systemowe oraz bazodanowe

Koncepcja  systemu  E-URZĄD  w  zakresie  oprogramowania  systemowego  oraz
narzędziowego  wymaga  zaakceptowania  heterogeniczności  różnych  platform
systemowych  dla  poszczególnych  serwerów  sprzętowych  oraz  współistnienia
różnych platform bazodanowych.

Przyjęcie takiego założenia w obszarze  rozwiązań systemowych wynika ze specyfiki
rozwiązań poszczególnych potencjalnych dostawców rozwiązań oraz realnych trudności
w  złożeniu  jednorodnej  oferty  wykonawczej  pomimo  rysujących  się  tendencji:
preferowania platformy systemowej Microsoft np. MS Windows 2003 oraz rosnącej roli
platformy systemowej Linux (Novell – Linux).

Jako dodatkowe zalecenie można przyjąć preferowanie otwartej platformy systemowej
Linux,  dla  której  pojawiają  się  bardzo  ciekawe oferty  migracji  z  dotychczasowych
środowisk pracy jak chociażby oferta firmy Novell o darmowej migracji ze środowiska
systemu Novell NetWare do środowiska systemu operacyjnego Linux. 

W zakresie oprogramowania bazodanowego wymagane jest  oczywiście spełnienie
wymagania krytycznego dotyczącego zastosowania relacyjnych baz danych SQL.

Powyższe należy połączyć z oczekiwaniami dotyczącymi możliwości realizacji systemu
w sferze możliwości inwestycyjnych Urzędu, co przekłada się na zalecenia preferencji
niskobudżetowych rozwiązań platformy bazodanowej np. FireBird. 

Nie należy jednak negować zastosowania profesjonalnych baz danych,  które mogą być
dostarczone  w  atrakcyjnej  cenie  razem  z  odpowiadającym  im  oprogramowaniem
aplikacyjnym  (np.  MS  SQL,  Informix  lub  nawet  Oracle19 np.  w  wariancie  z
outsourcingiem).

18 konieczne dla SOZU szyfrowanie komunikacji (SSL) w sieci publciznej Internet
19 Oracle może być wykorzystany przy wariancie budowy systemu E-URZĄD w oparciu o usługi
outsourcingowe  np.  firmy  ZETO  Poznań,  gdzie  koszty  „usługi”  obejmują  również  koszt
użyczenia platformy bazodanowej Oracle!
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7.4.2 Serwery sprzętowe 

Realizacja systemu E-URZĄD zgodnie ze wskazanymi wymaganiami krytycznymi
wymaga, chociażby w zakresie minimalnym, zastosowania dedykowanego sprzętu
komputerowego  przeznaczonego  wyłącznie  do  obsługi  określonych  funkcji
systemowych  jak  prowadzenie  bazy  danych,  obsługa  serwisu  WWW,  poczty
elektronicznej, innych. 

Tego typu specjalizowane  komputery nazywane są inaczej serwerami (sprzętowymi) i
cechują  się  znacznie  wyższymi  parametrami  technicznymi,  w  tym  parametrami
dotyczącymi bezpieczeństwa oraz awaryjności sprzętu jak np. przechowywanie danych
na szybkich macierzach dyskowych w konfiguracji RAID20. 

Rozwiązanie E-URZĄD w proponowanej koncepcji wymaga docelowo kilku serwerów
sprzętowych, bowiem względy zwiększenia wydajności rozwiązania oraz bezpiecznego i
prostego zarządzania wskazują przyjęcie konfiguracji lokalizującej wybrane komponenty
rozwiązania E-URZAD na poszczególnych, dedykowanych dla nich serwerach. 

Tego typu podejście wynika również z konieczności „zewnętrznego” łączenia różnych
heterogenicznych  rozwiązań  poszczególnych  dostawców  jak  i  rozłożenia  procesu
przetwarzania i przesyłania danych. 

Faktycznie w zakresie budowania rozwiązań technicznych można zmierzać przynajmniej
w  kilku  różnych  kierunkach  od  implementacji  najbardziej  wydajnej  i  zalecanej
konfiguracji, w której dla każdego serwera programowego usług takich jak obsługa bazy
danych21,  obsługa  internetu,  poczty,  drukarek,  plików  przeznacza  się  dedykowany
serwer sprzętowy po ograniczoną i bardziej ekonomiczną wersję, w której dokonuje się
komasacji usług, łącząc je „bezkonfliktowo” na poszczególnych serwerach sprzętowych. 

Zalecana  przykładowa konfiguracja E-URZĄD zawiera np: 

1. Serwer sprzętowy – internetowy do obsługi komponentu PORTAL (serwer ten
jest dostępny dla klientów urzędu poprzez sieć Internet, a dla operatorów SBOM
poprzez sieć lokalną. Jest na nim zainstalowany komponent PORTAL. Dostęp do
danych na tym serwerze odbywa się poprzez przeglądarki internetowej).

2. Serwer  sprzętowy  SBOM/SZD/SOZU  (serwer  bazy  danych  lub  baz  danych
poszczególnych rozwiązań komponentów)

3. Serwer  sprzętowy SIP  zawierający  bazy  danych i  /  lub  serwer  bazy  danych
przestrzennych (opcjonalnie),

4. Serwer sprzętowy – aplikacyjny dla tzw. serwerów aplikacji (opcjonalnie)

5. Serwer usług – poczty elektronicznej zewnętrznej, 

6. Serwer usług – poczty elektronicznej wewnętrznej, 

7. Serwer testowy - na czas wdrożenia, 

8. Serwery proxy - inne. 

20 maksymalne zwiększenie  poziomu bezpieczeństwa wiąże się z  koniecznością  dublowania
sprzętu  komputerowego  i  zastosowania  konfiguracji  klastrowej,  jednak  koszt  tego  typu
rozwiązania może przekroczyć możliwości budżetowe Urzędu 
21 w tym przypadku może to być System Zarządzania  Relacyjną Bazą Danych (SZRBD) dla
bazy danych FireBird, MS SQL, inne

PRO-INFO (Grupa Honesta) Strona 32 / 206



Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów 

7.4.3 Sieć komputerowa

Warunkiem koniecznym wdrożenia systemu E-URZĄD, w tym spełnienia wymagań
integracji  danych jest  funkcjonowanie  sprawnej,  efektywnej  sieci  komputerowej
bazującej na koncepcji tzw. okablowania strukturalnego. 

Powyższy  warunek  jest  bardzo  istotny  zwłaszcza  w  kontekście  podejmowanej
obecnie przez Urząd Miasta decyzji o zmianie lokalizacji siedziby.

7.4.3.1 Okablowanie strukturalne

Koncepcja okablowania strukturalnego polega na takim przeprowadzeniu sieci kablowej
w  danym  budynku,  aby  z  każdego  stanowiska  pracy  rozumianego  jako  punkt
telekomunikacyjny, był dostęp do sieci komputerowej (LAN) oraz usług telefonicznych.
Jedynym ze sposobów uzyskania  tego stanu  jest  wykonanie okablowania  budynku z
pewnym nadmiarem punktów abonenckich, niż jest to przewidziane do wykorzystania na
etapie opracowania projektu oraz instalacji. 

Faktycznie wymaganie to przekłada się na instalację gniazd w regularnych odstępach w
całym obiekcie, tak by ich zasięg obejmował wszystkie obszary, gdzie może zaistnieć
potrzeba skorzystania z dostępu do sieci. Zakłada się, że powinno się umieścić jeden
podwójny punkt abonencki PEL22 posiadający 2 gniazda logiczne (sieciowe, telefoniczne
2xRJ45) oraz 2 gniazda zasilania energetycznego  na każde 10 metrów kwadratowych
powierzchni biurowej. 

Zalecane  jest  aby  system zasilania  energetycznego był  wydzielony (dedykowany)  i
obsługiwał wyłącznie urządzenia i sprzęt komputerowy. Takie podejście minimalizuje
zakłócenia  pracy  sieci  energetycznej  i  umożliwia  zastosowanie  centralnego systemu
podtrzymania  napięcia  energetycznego,  inaczej  systemu  zasilania  awaryjnego  (ang.
Uninterruptible Power Supplies UPS).  Systemy USP mają na celu „podtrzymanie” –
dostarczanie  zasilania  przez  określony,  umowny  czas  do  momentu  „bezpiecznego”
zamknięcia procesów przetwarzania danych (sesji, transakcji)  przez systemy aplikacyjne
oraz związane z nimi rozwiązania systemowe i bazodanowe. 

Zaleca się aby stosowane urządzenia UPS pracowały w technologii On-line pozwalającej
na  wyeliminowanie czasu  przełączania  zasilania  z sieci  na  baterie,  co  w przypadku
awarii zdecydowanie zwiększa niezawodność systemu.

Ze  względu na  ogromy koszt  zakupu  systemu centralnego zasilania  energetycznego
wskazane jest zastosowanie rozwiązania minimum, polegającego na zabezpieczeniu w
urządzenia  UPS  wyłącznie  serwerów  sprzętowych  oraz  sprzętu  aktywnego  sieci
komputerowej. 

Koszt  w  każdym  z  ww.  przypadków  zależy  od  oczekiwanej  mocy  oraz  czasu
„podtrzymania” napięcia elektrycznego.

7.4.3.2 Koncepcja sieci LAN 

Formalnie  pozostaje  otwarta  kwestia  interpretacji  wymagań  zawartych  w  zapisach
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. Dz. U. Nr 112, poz.
1319 dotyczącego Instrukcji Kancelaryjnej, w którym to art.  83 ust.  mówi o separacji
wewnętrznej  sieci  komputerowej Urzędu od  sieci  zewnętrznej  Internet.  Tym samym
prowadzone rozważania i propozycje nie rozstrzygają technicznie sposobu komunikacji
w  ramach  istniejącego  lub  docelowego  rozwiązania  -  pozostawiając  ww.  kwestię
otwartą,   zakładając,  że  prowadzone  obecnie  prace  nad  wprowadzeniem zmian  w
przepisach  wskażą  raczej  konieczny poziom zabezpieczenia,  wspierając  jednocześnie

22 PEL to punkt elektryczno – logiczny 
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„sensowność”  wdrożenia  rozwiązań  E-URZĄD  bez  konieczności  oddzielenia
wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu od sieci WWW.  

Z  punktu widzenia bezpieczeństwa rozwiązań systemowych takie restrykcyjne podejście
jest  bardzo  słuszne,  jednak  narzuca  dodatkowe ograniczenia  oraz  wymusza  koszty
budowy wydzielonej sieci komputerowej do komunikacji ze „światem zewnętrznym”.  

Obecnie Urząd  Miasta  opracował już  projekt techniczny okablowania strukturalnego
zgodny z wymaganiami instrukcji kancelaryjnej o separacji sieci wewnętrznej Urzędu i
przygotował się do jego realizacji. 

Na tej podstawie w Rozdziale  14 Załącznik nr 5.  Wstępny projekt wewnętrznej sieci
komputerowej Urzędu opracowano 3 warianty technicznej implementacji projektu sieci
komputerowej. 

PRO-INFO (Grupa Honesta) Strona 34 / 206



Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów 

8 Realizacja Strategii Informatyzacji 

8.1 Warianty Strategii Informatyzacji
Przeprowadzona  dyskusja  metodyczna  w  Rozdziale  12.4.2.4 Oprogramowanie
aplikacyjne wykazała,  że w świetle zdecydowanie stawianych przed Urzędem zadań
polegających na  wdrożeniu „sprawnej organizacji  pracy” ukierunkowanej na  obsługę
mieszkańca,  proces informatyzacji może mieć tylko jeden określony cel: wdrożenie
kompleksowego  Zintegrowanego  Systemu Informatycznego  E-URZĄD,  któremu
powinny być podporządkowane pozostałe działania organizacyjne i techniczne.

Powyższy  wniosek  został  poparty  również  przez  zidentyfikowane  uwarunkowania
obecnego stanu informatyzacji Urzędu Rozdział  6.2 Wymagania krytyczne i zalecenia
oraz  postawione  przez  Zespół  Referencyjny23 cele  szczegółowe  opisane  w  formie
wymagań krytycznych.

Oczywiście można poszukiwać różnych dróg dojścia do rozwiązania docelowego, ale już
ww. wstępna dyskusja  wykazała,  że poza scenariuszem „rewolucyjnym” mamy tylko
możliwość wyboru  scenariusza  ewolucyjnego i  to  tylko w zakresie Systemu Obsługi
Zadań  Ustawowych,  który  de  facto  może  różnić  się  od  podejścia  „rewolucyjnego”
wyłącznie innym dysponowaniem środków budżetowych na ten cel w czasie.

Opcją  godną  rozważenia  jest  radykalnie  inne  podejście  organizacyjne  i  techniczne
polegające na  uruchomieniu ZSI  E-URZĄD w oparciu o przetwarzanie systemu „na
zewnątrz” Urzędu (ang. outsourcing), korzystając z zasobów osobowych i technicznych
dostawcy usługi. Tę ciekawą „nowatorską” alternatywę przedstawiono dość szczegółowo
w rozdziale 13 Załącznik nr 4. Outsourcing - inny sposób informatyzacji Urzędu. 

Należy  zaznaczyć,  ze  pomimo  istniejących  uwarunkowań  określających
(niejednoznacznie) rozłączność sieci komputerowej od publicznej sieci Internet, podejście
powyższe  wydaje  się  jak  najbardziej  zasadne,  że  względu na  toczące  się  poważne
dyskusje o przyjęciu zapisu alternatywnego dającego możliwość połączenia obu sieci pod
warunkiem zastosowania określonego poziomu (systemu) bezpieczeństwa komunikacji,
tak jak ma to miejsce w wielu krajach w Europie oraz na świecie.

W dalszej części tego rozdziału poza określeniem szacunkowych, generalnych kosztów
informatyzacji  skupiono  się  na  określeniu  kolejności  zidentyfikowanych  działań
organizacyjnych,  technicznych24 oraz  opracowaniu  dla  nich  zalecanego  ogólnego
harmonogramu.

8.2 Wariant I. Rewolucyjny - maksymalny

8.2.1 Założenia

Wariant zawiera następujące założenia

23 Zespół Referencyjny stanowił reprezentację kadry kierowniczej Urzędu Miasta Ciechanów
24 komponentów
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1. Następuje  zmiana  siedziby  Urzędu.  Infrastruktura  teleinformatyczna
lokalizowana jest w nowym budynku zgodnie z przyjętymi założeniami co do
koncepcji i realizacji sieci komputerowej 

2. System  E-URZĄD  budowany  jest  z  wszystkich  zależnych  podsystemów
począwszy od SZD i SBOM, przez SOZU, SIP oraz SUZ – PORTAL i SIK.
Następuje proces pełnego wdrożenia systemu oraz przeniesienia danych (migracji
danych). 

3. Zakłada się:

 jednoczesną pracę około 120 użytkowników systemu,

 zastosowanie relacyjnej bazy danych,

 maksymalne,  ale  zasadne  i  racjonalne  użycie  oprogramowania
„Open  Source”  np.  w  zakresie  zarządzania  serwisem  WWW,
zastosowania  licencji  pakietu  biurowego  Open  Office,
wykorzystania serwera www Apache, inne

4. Zdecydowanie zostaje wymieniona i powiększona baza techniczna wyposażenia
sprzętowego o dodatkowe stacje robocze, serwery sprzętowe, drukarki sieciowe
oraz konieczne dla systemu OCR skanery.

5. Zostają  pozyskane  i  przetworzone  numeryczne  dane  dla  systemu  SIP:
ortofotomapa,  obiektowa  warstwa  ewidencji  gruntów i  budynków,  obiektowa
sytuacyjna  mapa  miasta  i  okolic  (gminy)  bazująca  na  podstawie  mapy
zasadniczej systemu EWMAPA. 

6. Opracowana  zostaje  i  wdrożona  Polityka  Bezpieczeństwa  Informacyjnego
Urzędu, początkowo jako „system” założeń organizacyjno – technologicznych,
potem jako  zbiór  procedur  łączący  się  z  wdrażanym Systemem Zarządzania
Jakością ISO 9001:2000.

7. Następuje  reorganizacja  służb  informatycznych  Urzędu.  W  dostosowaniu  do
rosnących potrzeb zwiększona zostaje ilość pracowników lub poszerzony zostaje
zakres i ilość usług zewnętrznych.

8. W dalszym planie czasowym przewiduje się wdrożenie infrastruktury podpisu
elektronicznego. 

8.3 Wariant II. Rewolucyjny - wspierany przez outsourcing25

Wariant  zakłada świadczenie usług przez usługodawcę outsourcingu oraz dostawców
poszczególnych rozwiązań systemu E-URZĄD. 

Usługodawca outsourcingu może pełnić tutaj  rolę głównego dostawcy rozwiązania  –
koordynatora projektu. 

8.3.1 Założenia

Wariant zawiera następujące założenia

1. Spełnione są zasadnicze założenia Wariantu I Rewolucyjnego

2. Następuje wynajem serwerów: aplikacji, bazy danych oraz plików, a instalacja
sprzętowa w siedzibie Urzędu zostaje ograniczona do jednego serwera, którego
głównym zadaniem jest autoryzacja użytkowników systemów E-URZĄD

25 dane z oferty ZETO Poznań S.A

PRO-INFO (Grupa Honesta) Strona 36 / 206



Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów 

3. Następuje  ograniczony  zakup  stacji  roboczych  o  niższych  parametrach
technicznych.  Praca  z  aplikacjami  systemu  E-URZĄD  zainstalowanymi  w
Centrum Przetwarzania Danych odbywa się w trybie terminalowym. Następuje
obniżenie kosztów przeznaczonych na zakup nowych stacji roboczych.

4. Zgodnie  z  wymaganiami  i  zaleceniami  usługodawcy  następuje  maksymalne
podniesienie  poziomu  bezpieczeństwa  oraz  sprawności  sieci  komputerowej,
poprzez zastosowanie zalecanych elementów aktywnych firmy CISCO26 (wyższy
koszt zakupu elementów aktywnych)

5. Pozostaje  niezmieniony  poziom  zatrudnienia  struktur  informatycznych,
ponieważ  część  zadań  związanych  z  administracją  i  nadzorem  systemów
informatycznych  przejmuje  dostawca  usług  outsourcingowych  (administracja
serwera aplikacji, systemu zarządzania bazą danych)

6. Organizowane  są  stałe  łącza  telekomunikacyjne  z  Centrum  Przetwarzania
Danych dostawcy usług, co przekłada się na dodatkowe koszty: 

 Koszt  łącza  Frame  Relay  –  podstawowego  łącza
telekomunikacyjnego z  Centrum Przetwarzania  Danych dostawcy
usług outsourcingowych. Na  koszt  składa się jednorazowa opłata
aktywacyjna oraz miesięczny abonament i miesięczna opłata za tzw.
stałe PVC 256 kbit/s.

 Koszt łącza ISDN – zapasowe łącze telekomunikacyjne z Centrum
Przetwarzania  Danych  dostawcy  usług.  Na  koszt  składa  się
jednorazowa opłata aktywacyjna oraz miesięczny abonament27. 

7.  Minimalizujemy koszt obsługi serwisowej sprzętu komputerowego w stosunku
do tradycyjnego podejścia

8.4 Warianty w ujęciu kosztowym 
Poniższe rozdziały przedstawiają  ogólny szacunkowy koszt  inwestycji  informatyzacji
Urzędu Miasta   Ciechanów w okresie 3  lat.   Założenie dotyczące 3-letniego okresu
wynika z uwarunkowania, jakie zostało przyjęte w Ofercie outsourcingu firmy ZETO
S.A.  w Poznaniu,  która  została  potraktowana jako wykładnia do porównania  innego
sposobu informatyzacji Urzędu z typowym „tradycyjnym” i znanym nam podejściem -
lokalizowania środków i całości zasobów po stronie Zamawiającego. 

Po wyjaśnieniu kwestii dość znikomej różnicy wariantu ewolucyjnego i rewolucyjnego,
skupiono się na dokonaniu oceny podejścia tradycyjnego oraz outsourcingu. 

8.4.1 Założenia oraz opis pozycji kosztowych

Przed niniejszym oszacowaniem kosztów informatyzacji w Rozdziale 12.3 Szczegółowa
klasyfikacja  komponentów przeprowadzono  dyskusję  merytoryczną  oraz  dokonano
przeglądu każdego zidentyfikowanego komponentu procesu informatyzacji.

Ze  względu  na  próbę  porównania  i  oceny  podejścia  tradycyjnego  i  outsourcingu
rozszerzono zakres  analizowanej informacji  kosztowej o  koszty  eksploatacyjne,  przy
czym wszystkie koszty eksploatacji  zostały przedstawione w ujęciu miesięcznym dla
danej grupy kosztowej. 

26 istnieje możliwość instalacji sprzętu o podobnych parametrach, ale innych producentów, co
może dać w efekcie końcowym nawet 40% różnicę w cenie zakupu
27 w kosztorysie dla wariantu  nie uwzględniono kosztów za połączenia,  które są zależne od
ilości transmitowanych danych
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W skład tych grup kosztowych wprowadzono:

 „Koszty osobowe” - związane z utrzymaniem systemu informatycznego a  obejmujące
koszty „osobowe” personelu informatycznego  tj. koszty wynagrodzenia, ubezpieczenia,
wyposażenia stanowisk pracy, dokształcania kadry informatycznej, inne

 „Koszty infrastruktury oraz sprzętu”, które zawierają koszty pogwarancyjnego serwisu
sprzętowego oraz łącza internetowego ADSL (obecnie Urząd posiada dwie lokalizacje
wykorzystujące połączenie z Internetem) 

 „Koszty  serwisu  oprogramowania”  obejmujące  koszt  miesięczny  usługi  serwisowej
oprogramowania aplikacyjnego polegającej na usuwaniu usterek oraz dostawie nowych
wersji oprogramowania; koszt ten oszacowano procentowo względem kosztów zakupu
oprogramowania,

 „Inne  koszty”   -  związane  z  zagadnieniem  konieczności  aktualizacji  danych
„mapowych”,  hosting serwisu  WWW Urzędu Miasta  (opłaty za  przestrzeń dyskową
serwisu Internetowego) i domeny.

W wariancie outsourcingowym pozycja „Koszt infrastruktury oraz sprzętu” dodatkowo
została  bardziej  uszczegółowiona  o  grupy  kosztowe  łączy  telekomunikacyjnych  z
Centrum  Przetwarzania  Danych  dostawcy  usług  outsourcingowych  w  podziale  na
podstawowe i zapasowe (opłaty za łącza zwykle składają się z opłaty aktywacyjnej i z
miesięcznego  abonamentu)  oraz  z  uwzględnieniem  ryczałtowej  opłaty  za  usługi
outsourcingowe  (kwota  za  każdego  tzw.  jednoczesnego  użytkownika  systemu).  W
obliczeniach pominięto koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych: tonery, pojemniki z
atramentem do drukarek, dyskietki, dyski CD itp.

8.4.2 Szacunkowy koszt informatyzacji w okresie 3 lat

1. Koszt  informatyzacji  został  wyliczony  w  złotych  polskich  (netto)  dla
średniego na dzień 29.10.2004 kursu NBP USD 3,3960 oraz kursu EURO
4,3316.

2. Zaleca się przeszacowanie kosztów informatyzacji na okres 3 lat uwzględniając
prognozy inflacji.
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Rysunek 4 Koszty informatyzacji Urzędu Miasta wariant maks. - rewolucyjny
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Rysunek 5 Koszty informatyzacji Urzędu Miasta wariant maks. - Outsourcing
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Rysunek 6 Koszty informatyzacji Urzędu Miasta wariant maks. – „Outsourcing”
koszty eksploatacji

Przeprowadzoną  wstępną,  szacunkową  kalkulację  kosztów  inwestycyjnych  procesu
informatyzacji należy uzupełnić bardzo istotnym komentarzem. 

Ceny które zostały podane przez Wykonawcę w powyższych zestawieniach, były oparte
na  informacjach  udzielonych  od  potencjalnych  dostawców  części  rozwiązania
docelowego i dotyczyły odpowiednio systemów SOZU, SBOM, SZD i SIP28. 

Należy zauważyć, że dane te mogą być obarczone błędem wynikającym z:

 interpretacji niejednokrotnie niezbyt „czytelnych” zapisów oferty w części dotyczącej
cen licencji, wdrożenia29, szkoleń etc. oraz z przyjęcia na wprost informacji z ofert
informacyjnych, bowiem dopiero na etapie postępowania przetargowego ceny te są
dostosowane  do  ich  „rzeczywistej  rynkowej  wartości”  dla  Zamawiającego  oraz
aktualnej oczekiwanej „wartości” biznesowej dla oferenta, 

 przyjęcia cen średnich dla poszczególnych rozwiązań i / lub produktów gdzie może
okazać się, że rozwiązanie najbardziej optymalne, najszersze w zakresie i być może

28 dla SIP przeprowadzono przegląd oprogramowania GIS różnych dostawców
29 dość często pojawiała się oferta o szacunkowej wartości zakupu i wdrożenia rozwiązania dla
określonej grupy użytkowników, w ten sposób do kalkulacji Wykonawca brał pod uwagę własne
rozeznanie w tym zakresie np. bardzo zróżnicowane koszty wdrożenia 

PRO-INFO (Grupa Honesta) Strona 41 / 206



Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów 

najbardziej oczekiwane przez Zamawiającego może być nawet dwukrotnie wyższe
(droższe) od przyjętej wartości w kalkulacji kosztowej.

Dlatego  do  decyzji  Zamawiającego  pozostaje  kwestia  doszacowania  kosztów  o
współczynnik „inflacji” oraz być może również o współczynnik korygujący potencjalny
błąd  wykładni  poziomu kosztów produktów dla  których  zazwyczaj  podaje  się  ceny
umowne. 

Powyższa  korekta  powinna  uwzględniać  tendencje zarówno na  plus  jak  i  minus  od
podanych  powyżej  wartości  o  wartość  10%.  –  20%.  Jednak  zaleca  się  raczej
uwzględnienie kierunku doszacowania w górę kosztów przedsięwzięcia.

8.5 Uwagi oraz wnioski dotyczące wariantu „Outsourcing” 
Podjęcie decyzji o wyborze procesu informatyzacji Urzędu Miasta  opartego o model
„outsourcingu” w polskich warunkach jest bardzo trudne. Czynnikami zniechęcającymi
do takiego wyboru są:

 brak dobrych wzorców w tej dziedzinie,

 aspekt psychologiczny i obawa przed utratą  panowania nad danymi przekazywanymi
zewnętrznej firmie,

 niejednoznaczne  przepisy  prawne,  rodzące  szereg  wątpliwości  w  przypadku
przekazywania zastrzeżonych danych na zewnątrz,

 konieczność sformułowania bardzo szczegółowego i specjalistycznego kontraktu,

 obawa przed potencjalnymi przerwami w pracy systemu spowodowanymi awarią łącza
telekomunikacyjnego  pomiędzy  Urzędem  a  Centrum  Przetwarzania  Danych  lub
niesolidnością usługodawcy w tym zakresie.

Dodatkowo  okazuje  się,  że  ekonomiczny  efekt  zastosowania  outsourcingu  wzrasta
dopiero  wraz  ze  skalą  przedsięwzięcia  oraz  skalą  zakresu  świadczonych  usług.
Oszacowanie kosztów informatyzacji zawarte w niniejszym projekcie wskazuje, że w
przypadku  wyboru  taniego lub  darmowego systemu zarządzania  bazą  danych koszt
modelu tradycyjnego i outsourcingu są zbliżone. 

Dopiero wybór  aplikacji (systemu E-URZĄD) opartych na bazie danych Oracie
utworzyłby wariant, którego koszty pozostałyby na dotychczasowym poziomie, za to
poziom technologiczny i wydajność systemu byłyby znacząco poprawione, a przede
wszystkim Urząd może skorzystać z rozwiązań tzw. „górnej półki”.

Powyższe  sugestie  są  tym bardziej  zasadne,  iż  coraz  bardziej  zbliżają się  ceny
licencji produktów bazujących na bazie relacyjnej Oracle oraz licencji opartych na
innych bazach danych takich jak MS SQL,  czy też FireBird.  Widoczne różnice
cenowe są zazwyczaj różnicami kosztu zakupu licencji bazy danych.

Za wykorzystaniem wariantu „Outsourcing” przemawiają następujące względy:

 skupienie działalności Urzędu na podstawowych zadaniach, zlecając firmie zewnętrznej
większość najtrudniejszych zadań informatycznych (administracja serwerów, utrzymanie
oprogramowania systemowego i użytkowego, unowocześnianie stosowanych rozwiązań,
szkolenie obsługi, inne)

 korzystanie z rozwiązań technicznych niedostępnych dla Urzędu w modelu tradycyjnym,
także w dziedzinie bezpieczeństwa danych

 stały i przewidywalny poziom kosztów eksploatacyjnych.
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Stosowanie outsourcingu informatycznego w administracji w krajach Unii Europejskiej
staje się coraz bardziej popularne (Francja, Włochy, Wielka Brytania). Rośnie również
poziom i wiarygodność firm informatycznych, kierujących do polskich klientów oferty w
zakresie outsourcingu. 

Dlatego nawet nie podejmując decyzji o wyborze tego wariantu na dzień dzisiejszy,
należy uważnie śledzić rozwój rynku usług tego rodzaju, nie wykluczając takiego
rozwiązania w przyszłości.

8.6 Ocena wariantów według zaproponowanych grup kryteriów 
W przypadku oceny tak przyjętych wariantów informatyzacji, które sprowadzają się do
takiego  samego  maksymalnego uruchomienia  procesu  informatyzacji  we  wszystkich
obszarach  informatyzacji  Urzędu,  faktyczna  różnica  pomiędzy  nimi  sprowadza  się
wyłącznie do  ich  istoty,  czyli  kwestii  sposobu  realizacji  -  podejścia  tradycyjnego i
„outsourcingu”. Tym samym zaproponowane kryteria oceny (Rozdział 12.2) pozycje od
1  do  5  dotyczące  stopnia  integracji  danych,  spełnienia  wymagań  funkcjonalnych w
obszarach informatyzacji oraz niefunkcjonalnych, przyjmują dla obu wariantów wartość
maksymalną 3, a różniąca je ocena może wystąpić dopiero w grupie kryteriów 6 i 7 tj.
obejmujących koszt systemu i ryzyko.

Generalnie  wariant  tradycyjny  jest  „tańszy”,  jeżeli  chodzi  o  koszt  globalny  w
porównywalnym  okresie  3  lat.  Lecz  może  być  bardziej  ryzykowny  od  wariantu
outsourcingu,  w  którym  mamy  doświadczonego,  „silnego”  partnera  zdolnego  do
rozwiązywania wielu problemów technicznych oraz merytorycznych, mogącego przejąć
na siebie rolę generalnego dostawcy i integratora systemu. Z drugiej strony nie wiemy,
na ile potrafimy wynegocjować tak korzystne warunki umowy SLA oraz „przerzucić”
obowiązki generalnego dostawcy na dostawcę usług outsourcingu. Stąd,  oba warianty
uzyskują wagę 2 w kryterium ryzyka przedsięwzięcia.

Lp. Kryterium Waga Tradycyjny Outsourcing
1. Stopień integracji danych 3 3 3
2. Realizacja wymagań SZD-PORTAL-BOM 3 3 3
3. Realizacja wymagań SOZU 3 3 3
4. Realizacja wymagań SIP 3 3 3
5. Realizacja niefunkcjonalnych wymagań

krytycznych
3 3 3

6. Koszt systemu 3 3 2
7. Ryzyko 3 2 2
8. RAZEM 21 20 19

Rysunek 7 Wstępna ocena  warintów informatyzacji

Przy takim podejściu nieznaczne preferencje i wskazanie realizacyjne uzyskuje wariant
tradycyjny, jednak sprawa  nie jest  zamknięta i  wydaje się,  że Urząd Miasta  mógłby
przystąpić do etapu poważnych negocjacji, aby ostatecznie poznać możliwe do uzyskania
tutaj warunki wykonawcze. 
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8.7 Sposób dojścia do rozwiązania docelowego 

8.7.1 Ogólne zalecenia do harmonogramu dostaw oraz wdrożenia systemu E-
URZĄD 

Poniższe propozycje są niezależne od przyjętego „technicznego” wariantu informatyzacji
Urzędu  tj.  czy  będzie  to  podejście  tradycyjne  czy  też  podejście  oparte  o  usługi
zewnętrzne  i „wdrażanie outsourcingu”.

Analizując stan obecny oraz  odpowiadając na identyfikowane potrzeby i  strategiczne
kierunki  działania  organizacyjne  Urzędu  widać  wyraźnie,  że  jako  pierwsze  należy
wdrożyć  rozwiązania  dla  obszaru  związanego  z  Biurem Obsługi  Mieszkańca  oraz
szeroko rozumianym obiegiem dokumentów i spraw. W związku z tym wydaje się, że
najbardziej zasadne jest wprowadzenie tych zmian w połączeniu z jednoczesnym (lub
równoległym) wdrożeniem systemu zarządzania jakością. 

Oczywiście w tym samym okresie należy jak najszybciej rozwiązać problemy i kwestie
braku  poprawnie  funkcjonujących  rozwiązań  aplikacyjnych  w  obszarze  zadań
ustawowych, dotyczy to przede wszystkim aplikacji dziedzinowych w zakresie obsługi
finansowo  –  księgowej  oraz  dzierżaw,  gdzie  na  dzień  dzisiejszy  eksploatowane  są
rozwiązania autorskie nie spełniające w pełni wymagań formalno – prawnych! 

Zatem przy założeniu wymiany oprogramowania na spójne zintegrowane rozwiązanie i
prowadzenia prac w zakresie ich integracji, prace dotyczące wymiany ww. wskazanego
oprogramowania  powinny  być  przeprowadzone  jako  pierwsze  ze  zdecydowanie
najwyższym priorytetem. Brak poprawnie funkcjonujących rozwiązań w zakresie obsługi
finansowo – księgowej deprecjonuje zasadność funkcjonowania jakiegokolwiek w tym
zakresie systemu.

Dalsze prace mające na celu wdrożenie rozwiązań w innych obszarach i / lub w tych
samych obszarach, ale nie kwalifikowane jako „na tyle” krytyczne do wdrożenia, mogą
być  realizowane  już  według  harmonogramu  zaproponowanego  przez  dostawcę
rozwiązania.

8.7.2 Przygotowania organizacyjne

Aby  zrealizować  cele  postawione  w  zakresie  informatyzacji  Urzędu,  oparte  o
przedstawioną  w  niniejszym dokumencie koncepcję  informatyzacji,  należy  formalnie
przyjąć zaproponowany zakres rozwiązania oraz związany z tym sposób realizacji.  

I tak, w celu zrealizowania przedsięwzięcia należy:

 przedstawić Prezydentowi oraz Radzie Miasta wyniki opracowania Strategii
Informatyzacji i po dyskusji oraz złożonych wnioskach podjąć decyzje co do kierunku
realizacji,  

 podjąć uchwałę Rady Miasta o realizacji Strategii Informatyzacji i przyjętym jej
zakresie, 

 powołać Pełnomocnika ds. wdrożenia ZSI E-URZĄD

 (opcjonalnie) wszcząć postępowanie przetargowe na zarządzanie przedsięwzięciem i
wybór firmy odpowiedzialnej za zarządzanie projektem

 przygotować i powołać struktury organizacyjne po Stronie Urzędu Miasta,
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 wszcząć postępowanie na wybór generalnego dostawcy30 rozwiązania i wdrożenie ZSI E-
URZĄD zgodnie z przyjętą Strategią Informatyzacji.

Należy zauważyć, że dobór oprogramowania aplikacyjnego należy rozpatrywać całościowo
we wszystkich obszarach informatyzacji i według tej samej wykładni. Tylko takie podejście
pozwoli zachować spójność systemu. Przy doborze oprogramowania aplikacyjnego, które
posłuży do zbudowania w Urzędzie rozwiązania docelowego należy kierować się
następującymi kryteriami:

 wskazane jest, aby oprogramowanie dla wszystkich obszarów informatyzacji Urzędu
funkcjonowało pod kontrolą tego samego lub tożsamego systemu operacyjnego oraz tej
samej relacyjnej bazy danych,

 oprogramowanie powinno spełniać zidentyfikowane wymagania krytyczne,

 wybrany partner strategiczny31 powinien być w stanie wdrożyć kompleksowo
rozwiązania dla wszystkich obszarów,

30 wyraźnie  widać,  iż  żaden  z  dostawców rozwiązań  nie  ma  na  dzień  dzisiejszy pokrycia
produktowego dla  całości  obszarów informatyzacji  Urzędu,  stąd  zalecane  jest  podejście  z
wyborem strategicznego partnera  odpowiedzialnego za dostarczenie rozwiązania  docelowego
we  wszystkich  obszarach  informatyzacji  Urzędu  lub  odpowiadającego  za  integrację
dostarczanych przez niego rozwiązań
31 partnerem strategicznym może być zarówno pojedyncza firma jak i konsorcjum, przy czym w
przypadku konsorcjum musi zostać wyznaczony koordynator przedsięwzięcia
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9 Wnioski końcowe
Z całości projektu wyłaniają się następujące wnioski końcowe:

1. Procesowi  informatyzacji  należy  poddać  wszystkie,  wydzielone  obszary
informatyzacji. W żadnym z wydzielonych obszarów stan informatyzacji nie jest
do zaakceptowania. Tak, jak to zostało wykazane obecnie, jedynie obszar tzw.
zadań  ustawowych  posiada  rozwiązania  częściowo  wspomagające  zadania
wydziałów,  ale  rozwiązanie te  nie są  zdecydowanie zintegrowane.   W takiej
sytuacji zarówno sposób przetwarzania danych, jak i dostępność informacji jest
niewystarczająca dla kadry kierowniczej Urzędu.

2. Proces  kompleksowej  informatyzacji  jest  możliwy  do  przeprowadzenia w
okresie  minimum 3  lat.  Bazując  na  doświadczeniach  innych  urzędów oraz
oceniając zakres zadań do wykonania i możliwości budżetowe Zamawiającego,
wydaje się zasadne stwierdzenie, że całość prac możliwa jest do wykonania w
okresie 3 lat.

3. Niezbędna jest reorganizacja struktur informatycznych Urzędu dostosowana
do decyzji co do przyjętego sposobu informatyzacji Urzędu. W zależności od
podjętej  ostatecznej  decyzji  co  do  sposobu  informatyzacji  Urzędu,  konieczne
będzie  albo  zwiększenie  składu  osobowego  służb  informatycznych  i
zreorganizowanie  służb  informatycznych  lub  utrzymanie  stanu  obecnego  i
przekazanie większości zdań na zewnątrz do usługodawcy „outsourcingu”.

4. Zalecane są działania mające na celu ciągłe monitorowanie rynku rozwiązań
dla administracji samorządowej oraz rynku usług w zakresie „Outsourcingu”
Na  każdym  etapie  realizacji  przedsięwzięcia  należy  monitorować  rynek  w
aspekcie  nowych,  pojawiających  się  na  nim rozwiązań  dla  danego  obszaru.
Niniejsze opracowanie opisuje pewien stan na dzień zamknięcia dokumentu. Nie
można wykluczyć pojawienia się rozwiązań alternatywnych do proponowanych w
opracowaniu, a jednocześnie atrakcyjnych pod względem ceny bądź wydajności.
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10Załącznik nr 1. Diagnoza stanu
komputeryzacji Urzędu

Poniższa  ocena  stanu  informatyzacji  Urzędu  została  opracowana  na  podstawie
dostarczonych przez Zamawiającego danych (ankiet inwentaryzacyjnych),  materiałów
uzupełniających oraz bezpośrednich wywiadów.

10.1  Wyniki inwentaryzacji

10.1.1 Oprogramowanie 

10.1.1.1 Systemy aplikacyjne

Rozwiązania aplikacyjne są  zdecydowanie nie zintegrowane i opierają  się na różnych
rozwiązaniach  technologicznych.  Wyjątkiem  są  tutaj  współpracujące  ze  sobą
rozwiązania firmy RADIX. 

Dane  aplikacji  są  gromadzone  głównie  w  prostych  bazach  typu  dBase  (DBF)
utrzymanych na stacjach lokalnych. Istniejące rozwiązania aplikacyjne dotyczą głównie
sfery  tzw.  zadań  ustawowych.  W  większości  przypadków  wiarygodność  ich
funkcjonowania oraz wiarygodność związanych z nimi baz danych została oceniona jako
zadawalająca (poziom ankietowania 2-3 w skali od 0-3).  

Tylko w jednym przypadku dotyczącym obsługi  ewidencji  działalności  gospodarczej
zdecydowanie wskazano konieczność wymiany oprogramowania. Program wskazany do
wymiany jest programem autorskim osoby fizycznej i obecnie nie spełnia wszystkich
wymagań ustawowych oraz wielu wymagań użytkowych. 

Rozwiązania aplikacyjne dla Urzędu dostarcza (serwisuje) 7 podmiotów zewnętrznych, z
czego najwięcej rozwiązań (4)  dostarczyła gdańska firma RADIX. Firma RADIX ze
względu na zakres swoich dostaw, a tym samym zakres świadczonych usług, może być
brana  pod uwagę w przyszłych pracach nad wypracowaniem strategii informatyzacji
jako  jeden  z  większościowych  dostawców  aplikacji  dla  uzgodnionego  rozwiązania
docelowego. Stwierdzenie powyższe nie przesądza  decyzji w tym zakresie,  a  wynika
jedynie ze „większościowej” roli tejże firmy jako dostawcy aplikacji dla Urzędu Miasta. 

Poza oprogramowaniem wspierającym obsługę zadań ustawowych wykorzystywane jest
w Urzędzie oprogramowanie pomocnicze, takie jak: LEX, Corel iGrafx,  Corel Draw,
Paint Shop Pro oraz Pajączek. 

10.1.1.2 Oprogramowanie biurowe i narzędzia informatyczne

W Urzędzie jako oprogramowanie biurowe funkcjonują wyłącznie produkty Microsoft:
MS Word (68 licencji) oraz MS Excel (23 licencje).

Jako  oprogramowanie  narzędziowe w  zakresie  profilaktyki  oraz  usuwania  wirusów
komputerowych stosowane jest oprogramowanie antywirusowe wyprodukowane przez
firmę Semantec (Norton System Works, Norton Antywirus).
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Dostęp do internetu posiada tylko 15 stanowisk na ogólną liczbę 105 stanowisk pracy w
Urzędzie.  Do  obsługi  poczty  elektronicznej  wykorzystywane  jest  oprogramowanie
systemowe środowiska Windows. 

10.1.2 Infrastruktura techniczna

10.1.2.1 Serwery sprzętowe

Obecnie w Urzędzie funkcjonują dwa serwery sprzętowe:

1. Serwer  baz  danych,  serwer  plików (Compaq  Prosignia  200,  P  II  300  MHz),  z
systemem operacyjnym  Novell  Net  Ware  5  dla  45  użytkowników obsługujący
wszystkie komórki organizacyjne z wyłączeniem wydziału Promocji i Komunikacji
Społecznej oraz wydziałów organizacyjnych poza lokalizacją główną urzędu,

2. Serwer baz danych (HP Net Server E60,  P III 650 MHz) pracujący pod kontrolą
systemu operacyjnego Windows NT 4.0 dla 5 użytkowników, obsługujący Wydział
Spraw Obywatelskich.

Oba  serwery  cechują  dość  niskie  jak  na  obecne wymagania  parametry  techniczne.
Serwery te powinny zostać docelowo wymienione. Mogą one stanowić proste serwery
proxy lub komunikacyjne. 

W  kontekście  podejmowanych  inwestycji  należy  wyjaśnić  kwestię  wymiany  lub
aktualizacji licencji systemu operacyjnego Novell Net Ware oraz Windows NT. 

10.1.2.2 Stacje robocze 

Oprogramowanie  stacji  roboczych  stanowi  rodzina  systemów  operacyjnych  MS
Windows 95 (18 stanowisk), Windows 98 (45 stanowisk), ME (5 stanowisk), NT (1
stanowisko) oraz Windows XP (7 licencji).

Na infrastrukturę techniczną wyposażenia stanowisk pracy składają się stacje robocze
klasy PC w ilości 72 sztuk oraz 3 notebooki. 

Należy zaznaczyć, że tylko 6 komputerów to nowoczesne stacje robocze wyposażone
w procesor z zegarem wyższym niż 2 GHz. 

Ta  dość  duża  niejednorodność  wyposażenia  technicznego komputerów wskazuje  na
konieczność  uwzględnienia  kierunku  przyszłej  informatyzacji  pozwalającego
wykorzystać  istniejącą  już  infrastrukturę,  poprzez  zastosowanie  tzw.  „architektury
portalowej” dla większości rozwiązań docelowego systemu lub przeprowadzenie dość
radykalnego procesu wymiany sprzętu komputerowego. 

Wszystkie stanowiska pracy są zabezpieczone przed utratą zasilania dzięki zastosowaniu
lokalnych urządzeń typu UPS. 

Duża ilość drukarek (48 lokalnych drukarek) świadczy wyraźnie o braku prawidłowego i
pełnego funkcjonowania sieci komputerowej w Urzędzie lub o zbyt  dużej potrzebie i
przyzwyczajeniu do „własności” sprzętu przez pracowników. 

Został rozpoczęty proces wymiany drogich w eksploatacji drukarek atramentowych na
drukarki laserowe.
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10.1.2.3 Infrastruktura sieciowa

Obecna  infrastruktura  sieciowa  jest  nie  wystarczająca  dla  rozwiązania  docelowego.
Obejmuje  3-kondygnacyjny  budynek  Ratusza  oraz  kilka  budynków  przyległych.
Obsługuje 60 użytkowników.

Techniczne wyposażenie lokalnej  sieci  komputerowej stanowią  przełączniki  sieciowe
(switch)  wyprodukowane  przez  różnych  producentów  i  rozmieszczone  w  kilku
lokalizacjach: 

1. 24 portowy Hub 10/100 (3Com),

2. 12 portowy switch 10/100 (3Com),

3. 12 portowy Hub 10/100 (3Com) – 2 urządzenia,

4. 8 portowy Hub 10 (3Com),

5. 8 portowy switch 10/100 (Linksys),

6. 5 portowy switch DRK-5NW 10/100 (Dlink),

7. 5 portowy switch 10/100 (3Com),

8. 5 portowy Hub EP-805XL 100 (SureCom),

9. 5 portowy switch 10/100 (Eusso),

W Urzędzie funkcjonuje wydzielona (odseparowana) sieć komputerowa, której zadaniem
jest zapewnienie pracownikom dostępu do Internetu. Obsługuje ona 19 użytkowników.
Podłączenie do Internetu jest realizowane za pomocą następujących stałych łączy:

1. DSL TP 1 MBps,

2. 2 x SDI 128 kbps.

Dostawcą Internetu jest Telekomunikacja Polska SA.

Wyposażenie wydzielonej sieci stanowią:

1. Modem SpeedStream 5660 Ethernet ADSL,

2. modem SDI (2 sztuki),

3. Splitter XpressLink Siemens,

4. 16 portowy Hub Ether Perfect 517 T 10/100 (SureCom),

5. 5 portowy Hub 10/100 (3Com),

6. 5 portowy switch 10/100 (3Com),

7. 5 portowy switch DRK-5NW 10/100 (Dlink),

W związku z planowanym przeniesieniem siedziby Urzędu Miasta do nowego budynku i
wyremontowaniem obecnej siedziby,  prace  modernizacyjne w zakresie  infrastruktury
sieciowej nie są obecnie prowadzone. 

Natomiast  w  nowej  siedzibie  przewidywane  jest  uruchomienie  sieci  strukturalnej
odpowiadającej  wymaganiom  minimum  V  kategorii.  Ilość  punktów  elektryczno-
logicznych  (PEL)  powinna  zapewnić  pokrycie  aktualnego  i  planowanego  stanu
zatrudnienia pracowników Urzędu + 15-20% dodatkowych stanowisk. 

Należy zaznaczyć, iż obecnie nie występuje wystarczające zabezpieczenie sprzętowo –
programowe  wewnętrznej  sieci  komputerowej  Urzędu.  Stan  taki  może  umożliwić
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potencjalnie  ingerencję  i  penetrację  do  poziomu stanowiska  komputerowego danego
pracownika, włącznie z nieprawnym dostępem do danych. 

10.1.3 Organizacja służb informatycznych

Obecnie  służby  informatyczne  stanowi  zespół  dwóch  informatyków wspomaganych
przez  specjalistę  zewnętrznego.   Organizacyjnie  służby  informatyczne  należą  do
Wydziału   Organizacyjno  –  Administracyjnego,  którego  zakres  zadań  związany  z
obsługą  informatyczną  Urzędu  został  określony  w  Regulaminie  Organizacyjnym
następująco: 

 sterowanie procesem wdrażania komputeryzacji Urzędu oraz zapewnienie prawidłowego
funkcjonowania systemu informatycznego,

 upowszechnianie  i  wdrażanie  w  życie  nowoczesnych  metod  organizacji  pracy  w
Urzędzie,

 wykonywanie zadań wynikających z funkcji administratora związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych.

Według opinii  respondentów obsługa  serwisowa  komputerowych stanowisk pracy  w
wydziałach w wykonaniu informatyka jest poprawna i zadawalająca, jak na istniejące w
tym  zakresie  możliwości  jej  świadczenia  przez  skromny  liczebnie  personel.  Widać
wyraźnie,  że  planowanie  wdrożenia  nowych  rozwiązań  informatycznych  na  pewno
wymagać  będzie  albo  zwiększenia  składu  osobowego  zespołu  informatyków  albo
zwiększenia zakresu kupowanych na zewnątrz usług serwisowych. 

10.1.4 Wstępne uwagi dotyczące stanu komputeryzacji Urzędu

Podsumowując,  pomimo  widocznych,  szeroko  podejmowanych  działań  i  dość
powszechnego  stosowania  informatyki  w  funkcjonowaniu  Urzędu  nasuwają  się
następujące, ogólne wnioski dotyczące stanu komputeryzacji Urzędu: 

 Brak jednorodnego spójnego zintegrowanego systemu informacyjnego (informatycznego)
wspomagającego  pracę  Urzędu  –  systemy  aplikacyjne  pochodzą  od  wielu  różnych
dostawców i nie są w pełni zintegrowane, 

 Brak właściwego poziomu zabezpieczenia operacji aktualizacji  (transakcji) danych w
wykorzystywanych aplikacjach – brak zastosowania systemu zarządzania relacyjną bazą
danych (SQL) – możliwość wystąpienia niespójności danych

 Zróżnicowany i nie zadawalający stopień wyposażenia sprzętowego wydziałów,

 Brak sprawnej i bezpiecznej sieci komputerowej,

 W miarę jednorodne środowisko systemowe tzw. „klienta” – stacji roboczej (rodzina MS
Windows) 

 W miarę jednorodne środowisko pracy biurowej: MS Office,

 Widoczny zdecydowanie początkowy etap informatyzacji Urzędu: brak systemu obiegu i
zarządzania  dokumentami  i  sprawami,  systemu  informacji  przestrzennej,  systemu
informowania kierownictwa.
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11Załącznik nr 2. Analiza SWOT 

11.1Metodyka zastosowana dla potrzeb analizy SWOT
W ramach omawianego projektu poddano analizie system informacyjny Urzędu Miasta
w Ciechanowie, „ankietując” sposób oraz  jakość komunikacji wewnątrz Urzędu oraz
pomiędzy Urzędem a jego otoczeniem. 

Przygotowana ankieta SWOT zawierała pytania związane z samym obiegiem informacji,
a także dotykała zagadnień personalnych. Ankietę wypełniały osoby pełniące kierownicze
stanowiska w Urzędzie oraz jego jednostkach zewnętrznych. 

Aby zróżnicować znaczenie ankiet, nadano im następujące wagi:

 Prezydent, Zastępca Prezydenta, Sekretarz, Skarbnik – waga 3

 Naczelnik, i / lub równoważne samodzielne stanowiska – waga 2

 Pracownik – waga 1

Oznacza to, że odpowiedzi poszczególnych ankiet zostały przemnożone przez ich wagę.

Po  stabelaryzowaniu  wszystkich odpowiedzi,  dla  każdego pytania  obliczono wartość
oczekiwaną oraz odchylenie standardowe. Ich wartości posłużyły do przeprowadzenia
analizy SWOT.

Wartość oczekiwana określa najbardziej prawdopodobną wartość,  jakiej możemy się
spodziewać biorąc pod uwagę wszystkie odpowiedzi. Wartość oczekiwaną obliczamy
sumując wartości poszczególnych odpowiedzi przemnożone przez prawdopodobieństwo
ich wystąpienia.

Odchylenie  standardowe  określa  rozrzut  odpowiedzi  odbiegający  od  wartości
oczekiwanej. O ile wartość oczekiwana pokazuje średnią odpowiedzi, o tyle odchylenie
standardowe  wykazuje  na  ile  pojedyncze  odpowiedzi  różnią  się  od  średniej.
Przykładowo, jeżeli na 10 udzielonych odpowiedzi wszystkie wyniosą 0 (μ = 0, σ = 0)
oznacza  to,  że  badana  kwestia  jest  obojętna  dla  respondentów.  Jeżeli  natomiast
uzyskamy po 5 odpowiedzi o wartościach +2 i -2 (μ = 0, σ = 2), będzie to znaczyło, że
badana kwestia wzbudza silne kontrowersje i nie jest oceniana jednoznacznie.

11.2  Analiza SWOT

11.2.1 Słabe i mocne strony

Tabela zawiera następujące kolumny:

 Lp. – Numer kolejnego pytania w Ankiecie SWOT (w części słabe i mocne strony)

 Pytanie – Treść pytania

 μ – Wartość oczekiwana, wynikająca z analizy wszystkich odpowiedzi na pytanie (z
uwzględnieniem wag wynikających z metodyki)

 σ  –  Odchylenie  standardowe,  wynikająca  z  analizy  wszystkich  odpowiedzi  na
pytanie (z uwzględnieniem wag wynikających z metodyki)
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Lp. Pytanie μ Σ
1 Jak ocenia  Pani/Pan stopień  zadowolenia  klientów

urzędu  (instytucje  zewnętrzne,  petenci  itp.)  pod
względem terminowości obsługi? 

1,38 1,85

2 Jak ocenia  Pani/Pan stopień  zadowolenia  klientów
urzędu  (instytucje  zewnętrzne,  petenci  itp.)  pod
względem jakości obsługi?

1,17 2,43

3 Jak ocenia Pani/Pan prawidłowość przepływu spraw
do  właściwego  wydziału?  Czy  większość  spraw
kierowanych  do  urzędu  trafia  bezpośrednio  do
wydziału  odpowiedzialnego  za  realizację
określonego zadania i sprawy?

1,26 2,03

4 Jak  ocenia  Pani/Pan  jednoznaczność  obiegu
dokumentów  w  urzędzie?  Czy  wszystkie  sprawy
będące  w  gestii  urzędu  mają  jednoznacznie
określoną ścieżkę służbowego obiegu?

0,87 2,85

5 Jak  ocenia  Pani/Pan  przepływ  informacji  w
Urzędzie? Czy  o sprawie trafiającej  do Urzędu są
informowane  zawsze  wszystkie  zainteresowane
wydziały, referaty, osoby?

0,53 3,17

6 Jak  ocenia  Pani/Pan  równomierność  obciążenia
pracą i adekwatny ilościowo do powierzonych zadań
skład zespołów w wydziałach i referatach?

0,17 2,42

7 Jak  ocenia  Pani/Pan  czasochłonność  uzyskania
informacji?  Czy  czas  na  odszukanie  potrzebnej
informacji  przez  klienta  wewnętrznego  i
zewnętrznego uznaje Pani/Pan za zadawalający?

0,94 2,78

8 Jak  ocenia  Pani/Pan  stopień  kompetencji
pracowników  w  zakresie  umiejętności  realizacji
powierzonych zadań?

1,15 2,68

9 Jak  ocenia  Pani/Pan  elastyczność  kadry
kierowniczej? Czy obecny skład kadry kierowniczej
jest otwarty na zmiany strategii działania, innowacje
mające  docelowo  prowadzić  do  zwiększenia
efektywności  działania  i  poprawy  funkcjonowania
Urzędu?

1,30 2,43

10 Jak  ocenia  Pani/Pan  możliwość  szybkiego
przekwalifikowania  pracowników  jednego  wydziału
do pracy w innym wydziale?

0,40 1,84

11 Jak ocenia Pani/Pan obecny stopień wykorzystania
najnowszych  technologii  i  narzędzi  w sprawnym i
terminowym procesie obsługi klienta Urzędu?

0,11 2,37

12 Jak ocenia Pani/Pan jakość obsługi klienta? Czy w
jednym  miejscu  Urzędu  klient  otrzymuje
wystarczającą informację potrzebną do załatwienia
swojej sprawy wraz z kompletem druków i formularzy
do wypełnienia?

1,19 2,57

13 Jak ocenia Pani/Pan wiedzę wszystkich pracowników
Urzędu  o  jego  podstawowych  zadaniach,
wieloletnich  planach  i  najważniejszych  bieżących
zadaniach?

0,15 2,53
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Lp. Pytanie μ Σ
14 Jak  ocenia  Pani/Pan  współpracę  pomiędzy

pracownikami  Urzędu?  Czy  pracownicy
poszczególnych  wydziałów  merytorycznych  chętnie
dzielą  się  swoją  wiedzą  i  umiejętnościami  z
pracownikami  swoich  wydziałów  i  wydziałów
współpracujących w realizacji konkretnych zadań?

0,96 1,97

15 Jak  ocenia  Pani/Pan  zakres  opisu  czynności  i
obowiązków  na  każdym  stanowisku  pracy  w
Urzędzie? Czy każdy pracownik Urzędu Pani/Pana
zdaniem  ma  ściśle  określony  zakres  obowiązków i
prac do wykonania?

1,40 2,41

16 Jak  ocenia  Pani/Pan  dokładność  opisu  procedur
postępowania?  Czy  dla  każdego  stanowiska  w
urzędzie  jest  dokładnie  opisana  procedura
postępowania  w  realizacji  określonej  sprawy  i
zadania?

1,30 2,09

17 Jak ocenia Pani/Pan wydajność bieżących prac? Czy
istnieje  stała  konieczność  sprawdzania,
nadzorowania  i  monitorowania  działań  bieżących
prowadzonych przez pracowników Urzędu?

0,98 2,37

18 Jak ocenia Pani/Pan aktywność pracowników? Czy
pracownicy  Urzędu  często  wykazują  inicjatywę  i
podejmują  samodzielne  działania  zmierzające  do
zwiększenia zadowolenia obsługiwanych klientów?

0,62 2,62

11.2.2 Szanse i zagrożenia

Tabela zawiera następujące kolumny:

 Lp. – Numer kolejnego pytania w Ankiecie SWOT (w części szanse i zagrożenia)

 Pytanie – Treść pytania

 μ – Wartość oczekiwana, wynikająca z analizy wszystkich odpowiedzi na pytanie (z
uwzględnieniem wag wynikających z metodyki)

 σ  –  Odchylenie  standardowe,  wynikająca  z  analizy  wszystkich  odpowiedzi  na
pytanie (z uwzględnieniem wag wynikających z metodyki)

Lp. Pytanie μ σ
1 Czy  Pani/Pana  zdaniem  ilość  informacji

przekazywanej do klientów Urzędu w stosunku do lat
ubiegłych ma tendencję malejącą?

-1,00 3,84

2 Czy  Pani/Pana  zdaniem  Urząd  ma  szansę  na
zwiększenie  efektywności  działania  poprzez  zmiany
organizacyjne  oraz  zastosowanie  najnowszych
technologii np. informatycznych?

1,47 2,42

3 Czy znane są Pani/Panu narzędzia i metody mogące
usprawnić  proces  obsługi  klienta  Urzędu  oraz
obiegu informacji w Urzędzie?

1,36 1,73
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Lp. Pytanie μ σ
4 Czy  Pani/Pana  zdaniem  w  najbliższym  czasie

zmniejszy  się  zapotrzebowanie  klientów Urzędu  na
pewien określony rodzaj usług? (np. nagle wzrośnie
zapotrzebowanie na pozwolenia na budowę)

-0,34 2,93

5 Czy Pani/Pana zdaniem zmiany w zakresie rodzaju
oferowanych usług mają szybki i bezpośredni wpływ
na zmiany organizacyjne Urzędu?

0,79 2,10

6 Czy  Pani/Pana  zdaniem  czas  oczekiwania  na
odpowiedź  lub  informacje  z  podległych  jednostek
zewnętrznych uznają Państwo za zadawalający?

0,94 2,32

7 Czy  Pani/Pana  zdaniem  są  dostępne  informacje  o
działaniu  Urzędu,  strategii  rozwoju  gminy  itp.  i
upubliczniane  dla  klientów  Urzędu?(dostępność
uchwał,  rozporządzeń,  obowiązujących  procedur
załatwiania spraw)

1,23 2,19

8 Czy Pani/Pana zdaniem przy opracowywaniu planów
bieżących i wieloletnich każdorazowo brane są pod
uwagę dotychczasowe tendencje?

1,17 1,99

9 Czy  Pani/Pana  zdaniem  wpływ  uwarunkowań
zewnętrznych oraz planów i działań podejmowanych
przez  jednostki  zewnętrzne  oraz  instytucje  na
działania podejmowane w Urzędzie jest znikomy?

-0,06 2,55

10 Czy Pani/Pana zdaniem „kolejki”  do wydziałów w
celu załatwienia sprawy lub uzyskania informacji są
rzeczą niespotykaną w Urzędzie?

0,45 2,67

11 Czy  Pani/Pana  zdaniem  ilość  skarg,  odwołań  i
nadzwyczajnych interwencji  wpływająca do Urzędu
jest do zaakceptowania?

1,06 2,24

12 Czy  Pani/Pana  zdaniem  istnieje  możliwość
nawiązania ścisłej współpracy z innymi, okolicznymi
Urzędami miast i gmin?

1,55 2,16

13 Czy  Pani/Pana  zdaniem  Urząd  ma  przewagę  w
zakresie  obsługi  klienta  nad  innymi  znanymi
Urzędami miast i gmin?

1,23 2,42

11.2.3 Podsumowanie analizy SWOT

Oceniając słabe i mocne strony zarządzania informacją Urzędzie Miasta w Ciechanowie
wyraźnie rzucają się w oczy dwie tendencje. Przede wszystkim ogólna ocena zarządzania
informacją  jest  bardzo  wysoka  oraz  temat  wywołuje  duże  kontrowersje.  Mimo  iż
olbrzymia większość analizowanych zjawisk została zakwalifikowana jako mocne strony
Urzędu, to odchylenie standardowe jest przy odpowiedziach bardzo wysokie. Oznacza to,
że rozrzut  odpowiedzi był znaczący.  Dalsza  analiza wskazała,  że jakość zarządzania
informacją diametralnie różnie oceniają pracownicy i kadra kierownicza.
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silne i słabe strony
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Rysunek 8 Słabe i mocne strony obiegu informacji w UM Ciechanów

Do  najmocniejszych  stron  Urzędu  w  systemie  zarządzania  informacją  respondenci
zaliczyli  organizację  pracy  Urzędu  oraz  zadowolenie zewnętrznych klientów urzędu
(mieszkańców, instytucji) z jakości i terminowości obsługi. 

Jako najsłabsze strony zarządzania  informacją  zostały wskazane brak  wykorzystania
najnowszych technologii w procesie obsługi klienta Urzędu oraz nierównomierność w
obciążeniu  pracowników  przydzielanymi  zadaniami.  Dalsze  słabe  strony  to,  wg
respondentów,  małe zaangażowanie i elastyczność szeregowych pracowników Urzędu. 

Jako największa szansa Urzędu, dzięki której jakość zarządzania informacja mogłaby
ulec poprawie, została wskazana możliwość wdrożenia rozwiązań informatycznych. Jako
szansę respondenci kwalifikują również znajomość przez siebie nowoczesnych technik
informacyjnych i  organizacyjnych,  co koresponduje z  zakwalifikowaniem przez nich,
jako  mocnej  strony,  kompetencji  kadry.  Szansą  jest  też  transparentność  w
funkcjonowaniu  Urzędu  –  powszechna  dostępność  dokumentów,  które  dotyczą
działalności Urzędu.

Największe zagrożenia  wskazane przez  respondentów sprowadzają  się  do rosnącego
obciążenia  Urzędu  aktywności  klienta  zewnętrznego  oraz  instytucji  kontrolnych.
Zwiększająca się ilość wydawanych decyzji, generowanych raportów i sprawozdań ma
tendencję rosnącą.
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szanse i zagrożenia

-1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

1

3

5

7

9

11

13

średnia odch. st.

Rysunek 9 Szanse i zagrożenia obiegu informacji w UM Ciechanów
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12Załącznik nr 3. Warianty strategii
informatyzacji Urzędu 

12.1  Określenie sposobu budowania wariantów strategii informatyzacji

12.1.1 Wprowadzenie 

Proces informatyzacji organizacji (Urzędu) postrzega się jako całość działań związanych
z wdrożeniem technologii informatycznych od prostej dostawy sprzętu komputerowego i
oprogramowania  po  różnego rodzaju  usługi  związane  z  ich  użyciem: od  instalacji,
konfiguracji, przez szkolenia pracowników aż po konieczne zmiany organizacyjne celem
ich skutecznego zastosowania. 

Tym samym na informatyzację możemy spojrzeć jak na złożenie czterech zasadniczych
komponentów:

1. Sprzętu komputerowego i infrastruktury teleinformatycznej,

2. Oprogramowania (systemowego, narzędziowego, aplikacyjnego, bazodanowego,
biurowego),

3. Usług (instalacji, konfiguracji, szkolenia, wdrożenia, ...)

4. Działań związanych (zakup danych, wdrożenie zmian organizacyjnych, ...)

gdzie każdy z nich ma zdecydowanie istotny wpływ na kształt i efekt końcowy procesu
informatyzacji danej organizacji. 

Jednak waga ich oddziaływania nie jest taka sama, a wskutek największej liczebności i
wewnętrznej  różnorodności  najbardziej  „kreatywny”  co  do  oceny efektu  końcowego
informatyzacji jest komponent dotyczący oprogramowania – zwłaszcza aplikacyjnego. 

Dlatego  w  tym zakresie  poszukuje  się  najbardziej  „elastycznego spojrzenia”  co  do
wyboru  drogi  informatyzacji  tak,  aby  po  określeniu  ogólnej  koncepcji  rozwiązania
docelowego czyli wskazania oczekiwanej funkcjonalności na pytanie „Co ?”,  wskazać
efektywne, możliwe sposoby dojścia ... czyli odpowiedzieć na pytanie „Jak ?”. 

Sposobów tych jest bardzo wiele, zwłaszcza,  że powinny one łączyć się i zależeć od
pozostałych komponentów procesu informatyzacji. 

Jednak aby usystematyzować sposób budowy wariantów procesu informatyzacji (czytaj
inaczej:  strategii  informatyzacji)  można  przyjąć  pewne  uproszczenia  poprzez
zastosowanie metody „kosztowej” w odniesieniu do poszczególnych komponentów 1,3,4
oraz  zastosować  bardziej  rozbudowane  podejście  dla  komponentu  oprogramowania
(zwłaszcza aplikacyjnego). 

W ten sposób uzyskuje się już dość wystarczający materiał do dalszego przetworzenia
oraz syntezy wyników celem opracowania wariantów informatyzacji Urzędu.
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12.1.2 Scenariusze  procesu  informatyzacji  w  zakresie  oprogramowania
aplikacyjnego

12.1.2.1 Scenariusz A – ZACHOWAWCZY

Scenariusz zakłada maksymalne wykorzystanie istniejących rozwiązań informatycznych
i  możliwie duże wykorzystanie  prostych,  ogólnie dostępnych i  tanich   pakietów do
wspomagania prac biurowych, pakietów Wolnego Oprogramowania, bez bezwzględnego
warunku konieczności wewnętrznej integracji systemu informatycznego. 

Integracja nastąpiłaby tylko w pewnych obszarach. Wsparcie informatyczne  procesów
informacyjnych ma raczej charakter wyspowy i / lub częściowy. Scenariusz zakłada, że:

 zadania systemu informacyjnego posiadające wystarczające wsparcie informatyczne
pozostawić bez istotnych zmian funkcjonalnych,

 zadania  systemu  informacyjnego  posiadające  niewystarczające  wsparcie
informatyczne w stosunku do oczekiwań systemu informacyjnego, uzupełnić drogą
modyfikacji,  rozszerzeń  i  wykorzystania  standardowych  programów
wspomagających  prace  biurowe;  w  ostateczności  moduł  informatyczny  zastąpić
gotowym, uniwersalnym pakietem, nie wymagającym zasadniczych modyfikacji dla
spełnienia wymagań.

 zadania systemu informacyjnego nie posiadające wsparcia informatycznego (a które,
zgodnie  z  przyjętym  zakresem  funkcjonalnym,  takie  wsparcie  mieć  powinny)
zinformatyzować  drogą  wykorzystania  standardowego oprogramowania  dla  prac
biurowych lub Wolnego Oprogramowania albo pozyskania na rynku komercyjnym
„tanich” odpowiednich modułów informatycznych.

 nie jest sprawą zasadniczą, czy poszczególne moduły systemu informatycznego w
sposób  całościowy są  ze  sobą  zintegrowane i  czy  środowisko informacyjne jest
zintegrowane z jego otoczeniem.

Cechą podstawową tego scenariusza jest dopuszczalna „wyspowość” i słaba, częściowa
integracja uzyskanego rozwiązania.

12.1.2.2 Scenariusz B – EWOLUCYJNY

Scenariusz zakłada maksymalne zachowanie istniejących zasobów informatycznych, ale
pod warunkiem że są one w stanie ewoluować ku rozwiązaniom docelowym, opisanym w
modelu systemu informacyjnego.  Scenariusz zakłada, że:

 zadania systemu informacyjnego posiadające wystarczające wsparcie informatyczne
pozostawić bez istotnych zmian funkcjonalnych pod warunkiem, że rozwiązania te są
otwarte na oczekiwane powiązania z innymi funkcjonującymi lub planowanymi do
wdrożenia  rozwiązaniami  informatycznymi;  w  przeciwnym  przypadku  należy
rozwiązania te zastąpić rozwiązaniami nowymi.

 zadania  systemu  informacyjnego  posiadające  niewystarczające  wsparcie
informatyczne w stosunku do oczekiwań systemu informacyjnego, uzupełnić drogą
modyfikacji  i  rozszerzeń  do  postaci  pozwalającej  na  ich  współpracę  z  innymi
modułami  informatycznymi  lub  zakupić  gotowe  podsystemy lub  moduły,  które
spełniałyby kryteria integracji systemu informatycznego.

 zadania systemu informacyjnego nie posiadające wsparcia informatycznego (a które,
zgodnie  z  przyjętym  zakresem  funkcjonalnym,  takie  wsparcie  mieć  powinny)
zinformatyzować drogą wykorzystania dostępnych na rynku rozwiązań.
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 jest istotne, aby poszczególne moduły systemu informatycznego były zintegrowane
lub były przygotowane do takiej integracji w najbliższej przyszłości.

Cechą  podstawową  tego  scenariusza  jest  docelowy i  postępujący  proces  integracji
uzyskanego rozwiązania.

12.1.2.3 Scenariusz C – REWOLUCYJNY

Scenariusz  zakłada  radykalną  wymianę  rozwiązania  na  w  pełni  zintegrowane  i
dostosowanie do wymagań zamawiającego rozwiązanie docelowe. Scenariusz zakłada,
że:

 niezależnie  od  istniejących  rozwiązań  informatycznych,  następuje  dostawa  i
wdrożenie nowego zintegrowanego system E-URZĄD.

 dla  zadań  wskazanych  jako  konieczne  do  informatyzacji,  które  nie  mogą  być
rozwiązywane standardowo,  należy zamówić moduły dedykowane –  np.  obsługa
funduszy unijnych,

 istniejące moduły i  rozwiązania  informatyczne można zachować,  po  ewentualnej
modyfikacji, tylko wtedy, kiedy w pełni mogą one być wkomponowane w system E-
URZĄD, bez szkody dla funkcjonalności całości rozwiązania.

Cechą  podstawową  tego  scenariusza  jest  uzyskanie  radykalnej,  natychmiastowej
poprawy  istniejącego  systemu  informacyjnego  poprzez  dostawę  i  wdrożenie
kompleksowego, zintegrowanego całościowego rozwiązania. 

12.1.2.4 Proponowane warianty 

Dokonując podsumowania wyżej określonych scenariuszy jest oczywiste, że:

 z  punktu  widzenia  spełnienia  wymagań  oraz  realizacji  oczekiwanych  efektów,
najbardziej obiecujący jest scenariusz C,  ale jest to scenariusz drogi i  może być
obarczony dość dużym poziomem ryzyka powodzenia całego wdrożenia,

 scenariusz B powinien dać ten sam efekt co scenariusz C, ale po dłuższym czasie,
przy  mniejszym  lub  takim  samym  poziomie  ryzyka  wdrożenia  i  przy  nieco
mniejszych kosztach,  lecz niestety może okazać się, że efekt końcowy nie będzie
tożsamy jak przy scenariuszu C

 scenariusz A jako najtańszy i dający największe prawdopodobieństwo realizacji z
punktu  widzenia  dostępności  środków budżetowych na  wdrożenie,  nie zapewnia
jednak  spodziewanych  efektów  w  postaci  sprawnego  i  nowoczesnego  systemu
informatycznego, wspierającego system informacyjny Urzędu.

Wariant  strategii informatyzacji stanowi zbiór scenariuszy procesu informatyzacji dla
wszystkich obszarów tejże informatyzacji czyli zbiór np. (A, B, C, C, C, B). 

W rozpatrywanym obecnie procesie informatyzacji Urzędu Miasta  Ciechanów można
dokonać pewnych założeń i uproszczeń:

 obszar  informatyzacji  SIK  jest  traktowany  oddzielnie,  i  jest  implementowany
poprzez dedykowane rozwiązania  informatyczne,  budowane za  pomocą ogólnych
narzędzi (usługa),  co upoważnia  do pominięcia  tego obszaru  podczas  określania
wariantów informatyzacji,  ze  względu na  dość  mały  wpływ na  różnorodność  i
końcowy wynik danego podejścia w rozpatrywanym wariancie,

 obszary informatyzacji PORTAL, SZD, BOM i SIP nie posiadają obecnie żadnego
wsparcia  (rozwiązań  informatycznych),  a  więc  nie można  wobec nich stosować
scenariuszy A (zachowawczy) lub B (ewolucyjny),  
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 obszary PORTAL, SZD i BOM stanowią dość zwartą całość w ofercie systemów
informatycznych potencjalnych dostawców stąd można je rozpatrywać wspólnie32. 

Dlatego podczas  budowy wariantów informatyzacji  Urzędu będą rozpatrywane tylko
trzy obszary lub ich agregaty: PORTAL-SZD-BOM, SOZU oraz SIP.

Do całościowej prezentacji wariantów informatyzacji może posłużyć poniższa  tabela,
gdzie   umieszczając  na  osi  poziomej  obszary  informatyzacji  –  odpowiadające
planowanym systemom, a  na  osi  pionowej scenariusz  realizacji  otrzymujemy tablicę
przedstawiającą  warianty  strategii,  czyli  połączenie  zakresu  funkcjonalnego i
właściwego mu sposobu realizacji (scenariusza). 

E_URZĄD Typ scenariusza
Obszar informatyzacji A zachowawczy B ewolucyjny C rewolucyjny
PORTAL-BOM-
SZD

A1 B1 C1

SOZU A2 B2 C2
SIP A3 B3 C3

Tabela 1 Możliwe warianty strategii informatyzacji dla systemu E-URZĄD

Budując warianty informatyzacji widać wyraźnie, że w obszarach PORTAL-SZD-BOM
oraz   SIP  nie  ma  żadnego  wdrożonego  i  działającego  rozwiązania.  BIP  można
potraktować jako zalążek przyszłego rozwiązania PORTAL-SZD-BOM, ale nie ma tam
żadnej typowej dla tego obszaru funkcjonalności. Tym samym dla obu tych obszarów
wykluczone są raczej warianty A i B.

Natomiast  z  punktu  widzenia  wyników  analizy  strategicznej,  potwierdzonych
bezpośrednimi uzgodnieniami i  zidentyfikowaniem wymagań krytycznych dla obszaru
SOZU możemy mówić wyłącznie o typie scenariusza B lub C.  A został definitywnie
odrzucony przez określone wymagania krytyczne.

Zgodnie z powyższym, po wykluczeniu scenariuszy A i B dla PORTAL-SZD-BOM i
SIP oraz rezygnacji ze scenariusza A (zachowawczego) dla obszaru SOZU pozostają do
rozpatrzenia jedynie dwa warianty informatyzacji:

 wariant I: (C1,B2,C3), czyli  
PORTAL-SZD-BOM – C1 (rewolucyjny)
SOZU – B2 (ewolucyjny)
SIP – C3 (rewolucyjny)

 wariant II: (C1, C2, C3), czyli:
PORTAL-SZD-BOM – C1 (rewolucyjny)
SOZU – C2 (rewolucyjny)
SIP – C3 (rewolucyjny)

Tak naprawdę wariant I: (C1,B2,C3) sprowadza się do wyszukania formuły efektywnej
modernizacji obecnego systemu przy zachowaniu warunków brzegowych narzuconych
przez  zidentyfikowane  wymagania  krytyczne  i  przeprowadzenia  wymiany  aplikacji
obsługującej finanse i księgowość Urzędu Miasta.

De facto  jest  to  taki  sam proces  dochodzenia  do rozwiązania  docelowego tylko,  że
rozłożony w czasie.

32 De facto większość ofert dostawców traktuje ten „obszar” łącznie  
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12.2Sposób oceny wariantu

12.2.1 Lista kryteriów oceny wariantu

W przypadku opracowania Strategii Informatyzacji połączonej z wyborem konkretnego
systemu lub  popartej  dość  głęboką  penetracją  rynku  rozwiązań  i  dostawców (ofert
dostawców) metodycznie do oceny budowanych wariantów informatyzacji  stosuje się
rozbudowane kryteria oceny obejmujące: stopień integracji, realizacje wymagań, sposób
i przebieg wdrożenia, otwartość i klasę rozwiązania,  sposób oraz koszty wdrożenia i
szkolenia, koszty zakupu oraz utrzymania systemu, ryzyko oraz potencjalnie możliwość
wniesienia  „swoistego”  know-how  do  organizacji  Zamawiającego  przez  dostawcę
rozwiązania.

W  przedmiotowym  projekcie  w  związku  z  niedostatecznym  odzewem  ze  strony
potencjalnych dostawców, konieczne jest przeprowadzenie uproszczenia listy kryteriów
oceny wariantów informatyzacji do poniżej zaproponowanej listy:

Lp. Kryterium Opis
1. Stopień integracji danych Kryterium dotyczy stopnia integracji danych

pomiędzy aplikacjami objętymi daną opcją
implementacyjną. Integracja oznacza tutaj:
jednokrotne wprowadzanie tych samych danych
do systemu oraz korzystanie z tych samych
danych w czasie rzeczywistym.

2. Realizacja wymagań
PORTAL-SZD-BOM

Kryterium dotyczy stopnia realizacji przez
aplikacje wymagań funkcjonalnych komponentu
PORTAL, System Zarządzania Dokumentami,
Biuro Obsługi Mieszkańca (szeroko rozumianego
obiegu dokumentów i zarządzania sprawami) i
funkcjonalnych wymagań krytycznych 

3. Realizacja wymagań
SOZU

Kryterium dotyczy stopnia realizacji przez
aplikacje wymagań funkcjonalnych komponentu
System Obsługi Zadań Ustawowych i
funkcjonalnych wymagań krytycznych

4. Realizacja wymagań SIP Kryterium dotyczy stopnia realizacji przez
aplikacje wymagań funkcjonalnych komponentu
System Informacji Przestrzennej i funkcjonalnych
wymagań krytycznych

5. Realizacja nie
funkcjonalnych wymagań
krytycznych

Kryterium dotyczy stopnia realizacji przez
aplikacje nie funkcjonalnych wymagań
krytycznych

6. Średni koszt systemu Kryterium dotyczy kosztów, które trzeba będzie
ponieść na: zakup licencji, modernizację
infrastruktury technicznej; wdrożenie.

7. Ryzyko Kryterium dotyczy stopnia ryzyka realizacji
danej opcji implementacyjnej.

Tabela 2 Kryteria oceny

12.2.2 Wagi kryteriów oraz skala ocen

Dla kryteriów oceny powinny zostać  uzgodnione wagi dla poszczególnego kryterium.
Proponuje się przyjąć wagę od 1-3.
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Lp. Kryterium Waga
9. Stopień integracji danych 3
10. Realizacja wymagań SZD-PORTAL-BOM 3
11. Realizacja wymagań SOZU 3
12. Realizacja wymagań SIP 3
13. Realizacja niefunkcjonalnych wymagań krytycznych 3
14. Koszt systemu 3
15. Ryzyko 3

Tabela 3 Wagi kryteriów

W poniższych tabelach zawarto warunki oceny dla każdego kryterium wyboru wariantu
informatyzacji.  Przyjęto  skalę  ocen od 1  (najniższa  ocena)  do 3  (ocena  najbardziej
pożądana). Pola w kolumnie „opis” informują o minimalnych wartościach, jakie kryteria
muszą spełniać, by nie zostały odrzucone. 

Lp. Opis Ocena
Kryterium Stopień integracji danych

1. Aplikacje obsługujące wszystkie obszary funkcjonalne są ze
sobą doskonale zintegrowane

3

2. Stan pośredni 2
3. Aplikacje z podstawowych obszarów funkcjonalnych nie dają się

z sobą zintegrować
1

Kryterium „Realizacja wymagań PORTAL-SZD-BOM”
4. Pełna realizacja wszystkich zdefiniowanych wymagań

funkcjonalnych: realizacja BIP, aktywne formularze, zdalne
płatności, baza wiedzy, baza dokumentów, stan spraw,
wspomaganie zarządzania treścią witryny, elektroniczny obieg
dokumentów oraz zarządzanie sprawami, prowadzenie bazy
systemu jakości...

3

5. Stan pośredni 2
6. Brak obsługi wymaganej funkcjonalności 1

Kryterium „Realizacja wymagań SOZU”
7. Pełna realizacja  wszystkich zdefiniowanych wymagań

funkcjonalnych
3

8. Stan pośredni 2
9. Brak obsługi wymaganej funkcjonalności 1

Kryterium „Realizacja wymagań SIP”
10. Pełna realizacja wszystkich zdefiniowanych wymagań

funkcjonalnych: projektowanie, zapis przestrzenny i wizualizacja
zagadnień związanych zarządzaniem przestrzenią
(zagospodarowanie promenady, plany zagospodarowania
przestrzennego, rejestr wydanych decyzji ...)

3

11. Stan pośredni 2
12. Brak obsługi wymaganej funkcjonalności 1

Kryterium „Realizacja niefunkcjonalnych wymagań krytycznych”
13. Pełna realizacja wszystkich nie funkcjonalnych wymagań

krytycznych 
3
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Lp. Opis Ocena
14. Stan pośredni 2
15. Brak realizacji niefunkcjonalnych wymagań krytycznych 1

Kryterium „Koszt systemu”
16. Niski koszt systemu związany zarówno z zakupem licencji,

modernizacją infrastruktury oraz z zakupem usług
wdrożeniowych

3

17. Stan pośredni 2
18. Wysoki koszt systemu związany zarówno z zakupem licencji,

modernizacją infrastruktury oraz z zakupem usług
wdrożeniowych

1

Kryterium „Ryzyko”
19. Niski stopień ryzyka (np. sprawdzony dostawca z referencjami,

dobrze zdefiniowane przedsięwzięcie, mało napięty
harmonogram i budżet)

3

20. Stan pośredni 2
21. Wysokie ryzyko - mała szansa na powodzenie przedsięwzięcia 1

Tabela 4 Zakres i miary oceny kryteriów

12.3Szczegółowa klasyfikacja komponentów
Na  podstawie  wyżej  zaprezentowanego  podejścia  gdzie  proces  informatyzacji
zinterpretowano jako złożenie czterech zasadniczych komponentów realizacyjnych:

 sprzętu komputerowego i infrastruktury teleinformatycznej (sieciowej),

 oprogramowania  (systemowego,  narzędziowego,  aplikacyjnego,  bazodanowego  i
biurowego),

 usług,

 działań związanych,

w poniższej tabeli dokonano dalszej klasyfikacji komponentów (inaczej dekompozycji na
tzw.  elementy),  celem przeprowadzenia następnie dyskusji  i  opracowania  wariantów
według  metody  „kosztowej  MIN-MAX”  poprzez  selektywne  –  reprezentatywne
„mapowanie”  wybranych  produktów  rynkowych33 na  poszczególne  elementy  lub
składowe komponentów.

Lp. Element komponentu Opis – wyjaśnienia
Komponent: Sprzęt komputerowy

1. Stacje robocze Komputery osobiste lub terminale
2. Sprzęt inny: drukarki,

skanery, urządzenia do
archiwizacji danych

Specjalizowane urządzenia do tworzenia
wydruków, zamiany tekstu na obraz, inne
urządzenia konieczne do wdrożenia systemu E-
URZĄD

33 dyskusja w ramach poszczególnych komponentów prowadzona jest w zakresie produktów i
rozwiązań  bezpośrednio  wskazanych  przez  potencjalnych  dostawców  lub  produktów  i
rozwiązań z nimi komplementarnych lub niezależnych, ale zgodnych z ogólnymi założeniami
procesu  informatyzacji  Urzędu  (np.  rozwiązania  niskobudżetowe,  zalecana  architektura
„portalowa”, migracja do środowiska systemowego Linux, inne)
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Lp. Element komponentu Opis – wyjaśnienia
3. Serwery Specjalizowane komputery z podwyższonymi

wymaganiami w zakresie wydajności,
bezpieczeństwa i bezawaryjności przeznaczone
do obsługi oprogramowania wielodostępnego
takiego jak np. oprogramowania bazodanowe
(Centralna Baza Danych)

4. Okablowanie strukturalne Sieć komputerowa wraz z zasilaniem
energetycznym 

5. Infrastruktura
teleinformatyczna 

Urządzenia aktywne zapewniające połączenie –
współpracę pomiędzy poszczególnymi stacjami
roboczymi, serwerami a także odległymi
„geograficznie” innymi komputerami (sieć
internet WWW)

6. PIAP - Infomaty Urządzenia umożliwiające dostęp do zdalnych
usług systemu E-URZĄD lokalizowane w
otoczeniu Urzędu Miasta w jednostkach i
lokalach publicznych

Komponent: Oprogramowanie
7. Oprogramowanie

systemowe
System operacyjny i inne oprogramowanie
niezbędne do funkcjonowania systemu
komputerowego (stacji roboczej, serwera)
niezależnie od jego zastosowań

8. Oprogramowane
narzędziowe

Oprogramowanie, które wspomaga inne
oprogramowanie, wykazując przy tym ogólno-
użyteczne cechy lub specjalizowane funkcje np.
serwery WWW, serwery poczty elektronicznej,
inne

9. Oprogramowanie
bazodanowe

Oprogramowanie służące do bezpiecznego
gromadzenia i udostępniania danych
zorganizowanych w tabele, relacje, w
szczególności dotyczy to tzw. Systemu
Zarządzania Relacyjną Bazą Danych jak.:
MySQL, MS SQL, ORACLE, FireBird, inne

10. Oprogramowanie
aplikacyjne

Oprogramowanie dedykowane konkretnym
celom aplikacyjnym (użytkowym), w tym
przypadku implementacja systemu E-URZAD
(PORTAL, SZD, BOM, SIP, SOZU, SIK,
inne) 

11. Oprogramowanie
biurowe

Oprogramowanie wspomagające podstawowe
prace edycyjne w zakresie przetwarzania
dokumentów elektronicznych (MS Office, Open
Office, inne)

Komponent: Usługi
12. Instalacja i konfiguracja Usługa instalacji i konfiguracji sprzętu

komputerowego oraz oprogramowania
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Lp. Element komponentu Opis – wyjaśnienia
13. Wdrożenie, szkolenie Wdrożenie – usługa tzw. „wsparcia

technicznego”, inaczej asysty podczas
uruchomienia „normalnej” eksploatacji danego
oprogramowania; najczęściej dotyczy
oprogramowania aplikacyjnego
Szkolenie – usługa mająca na celu
przygotowanie użytkownika do sprawnego i
właściwego wykorzystywania sprzętu i / lub
oprogramowania

14. Zarządzanie projektem
(przedsięwzięciem) 

Usługa mając na celu koordynację i zarządzanie
pracami dostawcy jak i zamawiającego w
bardziej złożonych z punktu widzenia czasu lub
zakresu pracach wdrożeniowych 

15. Migracja (i konwersja)
danych

Działania mające na celu pozyskanie i
przetworzenie danych z pierwotnych baz
danych (lub postaci nienumerycznej) i
załadowanie do bazy danych rozwiązania
docelowego

Komponent: Działania związane
16. Pozyskanie danych

mapowych 
Między innymi zakup map z PODGiK
(ortofotomapa, mapy numerycznej)

17. Infrastruktura podpisu
elektronicznego 

Przeprowadzenie działań związanych z
przygotowaniem i wdrożeniem podpisu
elektronicznego 

18. Organizacja struktur
informatycznych Urzędu

Przygotowanie organizacji  służb
informatycznych do nowych, szerszych zadań
związanych z procesem informatyzacji Urzędu

19. Wdrożenie Polityki
Bezpieczeństwa
Informacyjnego

Przygotowanie i wdrożenie zasad
organizacyjnych i technicznych zdecydowanie
zwiększających bezpieczeństwo bezpośrednie
oraz informacyjne (w tym również
informatyczne) Urzędu

Tabela 5 Podział komponentów na szczegółowe elementy

12.4Przegląd komponentów – wstępne skalowanie zakresu produktów,
usług i działań 

12.4.1 Komponent „Sprzęt komputerowy”

Przegląd  komponentów  w  zakresie  informacji  technicznej  oraz  cenowej  opiera  się
głównie o źródła danych publikowane w serwisach dostawców i producentów, dostępne
jako informacje publiczne w sieci internet34 oraz publikacje w prasie fachowej.

12.4.1.1 Stacje robocze

Zasadniczym elementem procesu  informatyzacji  jest  zakup  sprzętu  komputerowego
stanowiącego wyposażenie poszczególnych stanowisk pracy. Z przeprowadzonej analizy

34 ceny te są cenami informacyjnymi i de facto w ofercie zakupu mogą być niższe 
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stanu  obecnego wynika,  iż  sukcesywnie czynione są  konieczne zakupy  doposażenia
stanowisk pracy, jednak nie są one wystarczające. 

Lp. Typ Opis techniczny Cena netto
PLN

1. ThinkCentre
A50p IBM

System Microsoft Windows XP Professional,
Procesor Intel Pentium 4 3GHz,
Dysk twardy 80GB, 256 MB RAM
Gwarancja 3 lata

4000,00

2. ThinkCentre
A30 IBM

System Microsoft Windows XP Professional,
Procesor Intel Pentium 4 2.6GHz,
Dysk twardy 40GB, 256 MB RAM
Gwarancja 3 lata

2900,00 

3. OPTItech DX
200 Optimus

System Microsoft Windows XP Home Edition.
Procesor Intel Celeron 2.66GHz,
Dysk twardy 40GB, 256 MB RAM
Gwarancja 2 lata

1599,00 

4. OPTItech DP
200 Optimus

System Microsoft Windows XP Professional,
Procesor Intel Celeron 2,66GHz
Dysk twardy 40GB, 256 MB RAM
Gwarancja 2 lata

1849,00 

5. MAXDATA
Favorit 3000

System Microsoft Windows XP Professional,
Procesor Intel Pentium 4 3GHz
Dysk twardy 80GB, 2x256 MB RAM
Gwarancja 36 miesięcy typu „Door to Door”

2771,00 

6. MAXDATA
Favorit 3000S

System Microsoft Windows XP Professional,
Procesor Intel Pentium 4 3GHz
Dysk twardy 80GB, 2x256 MB RAM
Gwarancja 36 miesięcy typu „Door to Door”

2880,00 

Tabela 6 Stacje robocze

Zgodnie z wymaganiami UE w zakresie wyposażenia komputerowych stanowisk pracy
zalecane jest stosowanie monitorów lub paneli LCD o przekątnej 15 cali.

Lp. Typ Opis techniczny Cena netto
PLN

1. Belinea
101536

15”, plamka 0,297mm, jasność 250cd/m2,
kontrast 400:1

982,00 

2. Belinea
101555

15”, plamka 0,297mm, jasność 250 cd/m2,
kontrast 350:1

983,00 

3. Belinea
101570

15”, plamka 0,297mm, jasność 300cd/m2,
kontrast 450:1

1311,00 

4. Iiyama
ProLite white

15”, plamka 0,297mm, jasność 250cd/m2,
kontrast 400:1

1311,00 

5. LG Flatron
L1511S

15”, plamka 0,297mm, jasność 250cd/m2,
kontrast 300:1

1205,00 

6. ViewSonic
VE-155s

15”, plamka 0,297mm, jasność 250cd/m2,
kontrast 400:1

1098,00 
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Tabela 7 Panele LCD 15” do stacji roboczych

12.4.1.2 Sprzęt inny: drukarki, skanery, urządzenia do archiwizacja danych

12.4.1.2.1 Drukarki

Tak  jak  to  wskazano  we  wcześniejszych  wnioskach  zdecydowanie  zaleca  się
zminimalizowanie kosztów eksploatacji drukarek,  poprzez zastosowanie laserowych
drukarek sieciowych np. na każdym z pięter nowego budynku. Działania takie powinny
stopniowo powodować wyeliminowanie z  użycia  lokalnych drukarek atramentowych.
Dla  zeskalowania kosztów zakupu tego typu sprzętu  (drukarek sieciowych) wybrano
pozycje produktowe tzw. „średniej klasy”.

Lp. Typ Opis techniczny Cena netto
PLN

1. HP LaserJet
2300DTN

Drukarka laserowa, format A4, szybkość
druku 24str./min., podajnik papieru 1100szt.,
serwer druku Jetdirect

5 162,00 

2. HP LaserJet
4200DTN

Drukarka laserowa, format A4, szybkość
druku 33str./min., podajnik papieru 1100szt.,
serwer druku Jetdirect

7 778,00 

3. HP LaserJet
4300DTN

Drukarka laserowa, format A4, szybkość
druku 43str./min., podajnik papieru 1100szt.,
serwer druku Jetdirect

9 418,00 

4. HP LaserJet
5100DTN

Drukarka laserowa, format A3, szybkość
druku 22str./min., podajnik papieru 850szt.,
serwer druku Jetdirect

10 237,00 

5. HP LaserJet
8150DN

Drukarka laserowa, format A3, szybkość
druku 32str./min., podajniki papieru 100-
3100szt., serwer druku Jetdirect

12 942,00

6. OKI B6200n Drukarka LED, format A4, szybkość druku
24str./min., podajniki 150+250szt.,
FastEthernet

3 355,00 

7. OKI B6300n Drukarka LED, format A4, szybkość druku
34str./min., podajniki 150+250szt.,
FastEthernet

4 867,00

8. HP color
LaserJet
3700DTN

Kolorowa drukarka laserowa, format A3,
szybkość druku 11-22str./min., podajniki
100+500szt., FastEthernet

9 336,00 

Tabela 8 Drukarki laserowe

12.4.1.2.2 Skanery

Wdrożenie  Systemu  Zarządzania  Dokumentami  (SZD),  w  przypadku  decyzji  o
pozyskiwaniu  treści  dokumentów  z  oryginału  lub  ich  elektronicznej  archiwizacji,
konieczne będzie zastosowanie specjalistycznych skanerów dokumentowych. 

Tego typu skanery cechują się duża prędkością skanowania przy zdecydowanie mniejszej
rozdzielczości (100 - 600 dpi ) od skanerów graficznych. Skanery te pracują najczęściej
w  trybie  wsadowym z  automatycznego podajnika  (ang.  ADF  Automatic  Document
Feeder). Pojemności podajnika kształtuje się od 50 stron aż do 1000 stron w modelach
zaawansowanych, a obszar skanowania jest rzędu od kilku centymetrów, poprzez A4 aż
do A3. 
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Lp. Typ Opis techniczny Cena netto
PLN

1. Fujitsu Skaner
fi-4530C

Skaner A8 do A3 duplex, 600 dpi, kolor, 47
str/min landscape mono/gray/kolor, 35 str/min
w duplexie, ADF 100, SCSI-2 i USB 2.0,
Adobe 5.0, czujnik pobrań papieru
ultradźwiękowy, opcjonalnie Video IF,
Imprinter. Obciążenie 2500 dok/dzień, 1 rok
gwarancji

14 460,00
 

2. Fujitsu Skaner
ScanPartner620
C

Skaner A7 do A4, 600x1200 dpi, mono 20
str/min, kolor 7 str/min, ADF 50, SCSI-2,
Obciążenie 500 dok/dzień. 1 rok gwarancji

8 040,00

Tabela 9 Skanery dokumentowe

12.4.1.2.3 Urządzenia do archiwizacji danych 

Koniecznym  wyposażeniem   zaawansowanego  systemu  informatycznego  są
profesjonalne systemy  do archiwizowania danych, dla których najbardziej istotne cechy
to:  pojemność,  prędkość  transferu  danych,  czas  dostępu  do  plików oraz  parametry
dotyczące niezawodności układu (zwłaszcza w przypadku zastosowania rozwiązania z
układem  zmieniającym  jak  autoloader,  biblioteka).  Do  tych  parametrów
niezawodnościowych zalicza się  

 MLBF  (Mean  Load  Between  Failure)  -  parametr  wyrażony  w  ilości  cykli,
oznaczający ile razy napęd czytający zapisujący załaduje nośnik bez uszkodzenia,

 MSBF  (Mean  Swaps  Between  Failure)  -  parametr  techniczny  dotyczący
niezawodności układu robotyki, oznacza ilość cykli wymiany nośnika, 

 MTBF (Mean Time Between Failure) - wyrażony w godzinach pracy, oznacza czas
bezawaryjnej pracy układów elektronicznych urządzenia. 

Urządzenia do archiwizacji danych w zależności od:

 zastosowania lub nie automatyki wymiany taśm, 

 ilości dostępnych napędów (równoległość operacji archiwizowania lub odtwarzania)

 ilości slotów i pojemników na kasety,

dzielą się na: streamery, autoloadery oraz biblioteki. 

Do  zarządzania  każdym tego  typu  sprzętem służy  specjalistyczne  oprogramowanie
narzędziowe  jak:  IBM  TSM  (Tivoli),  ARCserve  Computer  Associates,  Veritas
NetBackup,  Veritas  BackupExec,  Legato  Networker,  HP  OmniBack  II,  inne.
Dostawców systemów do archiwizacji danych jest bardzo dużo począwszy od znanych
jak: HP, IBM, Sony, Quantum, Tandberg, Seagate, Exabyte, Sun Microsystems, aż  po
specjalistyczne firmy typu StorageTek czy też ADIC. 

Z tak szerokiego kręgu dostawców ciekawe i sprawne produkty posiada StorageTek,
którego biblioteki taśmowe są de facto wielokrotnie firmowane przez inne renomowane
firmy.  Mechanika  robotyki  biblioteki  w  układzie  zmieniającym taśmy  jest  jedną  z
najszybszych na świecie. Urządzenia posiadają specjalny slot nazwany CAP (Cardridge
Access Port), który pozwala na dostęp i wymianę taśm w dowolnym momencie, a dzięki
odpowiedniemu oprogramowaniu  wewnętrznemu bibliotek,  pracujące  w nich napędy
można  wymieniać  podczas  pracy  (hot-swap).  Automatyczna  kalibracja  pozwala  na
wymianę  napędów  nawet  przez  niezbyt  zawansowanych  użytkowników.  Biblioteki
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StorageTek  wyposażone  są  w  dodatkowe  funkcje  ułatwiające  zarządzanie  oraz
zwiększające możliwość współpracy bibliotek z różnymi systemami i oprogramowaniem.
Każda  z  bibliotek posiada  port  umożliwiający dołączenie jej do sieci typu  Ethernet.
Wbudowany serwer WWW umożliwia zarządzanie i monitorowanie za pomocą dowolnej
przeglądarki  WEB,  wbudowany  agent  pozwala  na  zarządzanie  bibliotekami  przez
oprogramowanie SNMP. Biblioteki wyposażone mogą być w port SCSI typu LVD lub
HVD lub Fibre Channel, po podłączeniu mostu lub routera Fibre Channel, otrzymuje się
możliwość stosowania tych urządzeń w sieciach SAN.

Obecnie dość trudno określić wymaganą i najbardziej odpowiednią konfigurację i typ
urządzeń do archiwizacji,  bowiem właściwy dobór sprzętu i oprogramowania zależy od
bardzo wielu czynników. Jednak na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, iż będzie
to minimum autoloader lub biblioteka LTO o niższych parametrach technicznych. 

Należy  zaznaczyć,  że  w  przypadku  systemu  E-URZĄD  gdzie  jest  wymagane
zastosowanie systemu bazodanowego do przechowywania danych (typu Informix, Oracle
MS  SQL)  oraz  prawdopodobnie  nastąpi  zastosowanie  bardziej  złożonego  systemu
pocztowego (np.  MS  Exchange lub  Lotus  Domino),  konieczne będzie  zastosowanie
dodatkowych  modułów  programowych  do  obsługi  kopii  danych  bez  konieczności
zatrzymania pracy danego systemu (archiwizacja danych w czasie pracy – on-line).

Lp. Typ Opis techniczny Cena netto
1. Tandberd Data

Gmbh
Biblioteka
M1500

M1500 Tape Library LTO, 25 magazynków,
do montaż typu rack, SCSI-LVD/SE
(HD68/HD68), 3 lata gwarancji z tego 1 rok
na miejscu

4 806,00
EURO

2. Tandberd Data
Gmbh
Superloader
3520L

SDLT220, 880 GB / 1,76 TB, 8 magazynków,
montaż typu rack, SCSI-LVD/SE
(VHD/VHD), 3 lata gwarancji z tego 1 rok na
miejscu

8 860,00
EURO

3. StorageTek L20 20 magazynków, 1-2 napędów, pojemność:
LTO Ultrium Gen 1 (100 GB/taśmę) - 2.0 TB,
LTO Ultrium Gen 2 (200 GB/taśmę) - 4.0 TB,
SDLT 320 (160 GB/taśmę) - 3.2 TB, DLT
8000 (40 GB/taśmę) - 800.0 GB, dokładne
dane techniczne
http://www.bigvent.pl/storage/storagetek/L20_
spec.htm 

8 500,00
USD

4. Szafa rack
36U-42U

Szafa + panele boczne 7-8 000,00
PLN

Tabela  10 Urządzenia do szybkiej i bezpiecznej archiwizacji danych oraz szafa
typu rack

12.4.1.3 Serwery sprzętowe

Zgodnie z koncepcją rozwiązania docelowego wskazane jest zastosowanie minimum 2
serwerów sprzętowych, a w zalecanej konfiguracji 3 do 4 serwerów, które powinny być
odpowiednio dobrane do skali  wymagań rozwiązania  systemowego lub aplikacyjnego
(serwer  plików,  serwer  bazy  danych,  serwer  aplikacji,  serwer  plików  i  poczty
elektronicznej itp.).

Rynek serwerów sprzętowych jest bardzo bogaty w produkty oraz ich dostawców. Na
potrzeby  niniejszego opracowania  i  prowadzonego skalowania  rozwiązań,  w  tym  i
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kosztów, przyjęto wybrane specyfikacje oraz  ceny produktów znanych firm jak: HP-
COMPAQ, DELL, IBM, Max-Data.

Ze  względów  kosztowych  oraz  przyjętych  niezbyt  wysokich  wymagań  ilości
maksymalnej jednoczesnych użytkowników systemu E-URZĄD,  zrezygnowano w
tym zakresie z zastosowania serwerów sprzętowych platformy RISC35. 

Należy zaznaczyć, iż przed decyzją zakupu serwerów konieczne jest podjęcie zasadniczej
decyzji co do wyboru typu obudowy tj. czy będziemy lokalizować serwery w szafie typu
RACK  czy  tez  będziemy  kupować  serwery  w  „normalnej”  obudowie  „stojącej”.
Rozwiązanie typu RACK  znacząco ułatwia utrzymanie porządku w pomieszczeniu
serwerowni,  rozplanowanie  sprzętu,  jego  przechowywanie  oraz  dostęp  –  tak
naprawdę zwiększa jego docelową „pojemność”.  Od strony kosztów takiego wyboru
zazwyczaj należy zakładać wzrost kosztów zakupu o około 10-20%. 

W  przypadku  zakupu  kilku  serwerów należy rozważyć,  zasadność  techniczną  jak  i
ekonomiczną  zakupu  zewnętrznej  macierzy  dyskowej stanowiącej  wspólny,  dzielony
zasób dla wszystkich serwerów (ang. Storage Access Network).

Lp. Typ Opis techniczny Cena netto
1. MaxData

Platinum 220
Intel Pentium 4 2.8 GHz HT, RAM do 4GB
HDD SATA 80 GB (możliwość obsługi
czterech dysków twardych hot-plug), 3 lata
gwarancji „on-site”, System operacyjny: brak;
"Powered by Mandrakelinux" 

4599,00 PLN 

2. HP-COMPAQ
ProLiant 350 –
370 

Intel 64 bitowy procesor Nocona, wspierający
technologię Xeon EM64T (Extended Memory
64-bit Technology)  
Xeon 3,0 –3,4 GHz , RAM 512 MB

1529,00 USD
2899,00 USD

3. HP-COMPAQ
ProLiant 380

Intel 64 bitowy procesor Nocona, EM64T
(Extended Memory 64-bit Technology). 
2x Xeon 3,4 GHz , RAM 1 GB, obudowa
RACK

3499,00 USD

4. Dell PowerEdge
1800, 1850

Intel 64 bitowy procesor Xeon, EM64T
Oprogramowanie dostarczone razem ze
sprzętem:
a) OpenManage, ułatwiające zarządzanie

systemami oraz ich zdalną aktualizację i
naprawę.

b) MS Windows Server 2003 oraz Red Hat
Enterprise Linux 3.0. 

Modele PowerEdge 1850 i 2850 (w obudowie
do montowania w szafie) , serwery klasy
podstawowej PowerEdge 1800 oraz
PowerEdge 2800 (wolno stojące) zostaną
wprowadzone na rynek w październiku br. 

7069,00 PLN
8989,00 PLN

35 obecne serwery pracujące na  platformie  „Intel”  stają  się  równie  wydajne  i  są  przy tym
zdecydowanie tańsze
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Lp. Typ Opis techniczny Cena netto
5. IBM xSeries

345
2 x Intel® Xeon™ 3.20GHz
RAM 1GB (8GB), macierz dyskowa 3x36.4
(max. 880.8GB) Ultra320 SCSI (ServeRAID-
6i Adapter) 512KB – Hot swap, Gigabit
Ethernet, RACK, 3 lata serwis gwarancyjnego
na miejscu „on site” Dostarczany bez systemu
operacyjnego, wspiera MS Windows 2003,
Novell, Linux (Suse, RedHat)

24 050,00 PLN

Tabela 11 Serwery sprzętowe klasy niskiej oraz średniej

12.4.1.4 Okablowanie strukturalne

Projekt  okablowania  strukturalnego został  opracowany i  przyjęty do realizacji  przez
Zamawiającego przed przystąpieniem do prac nad niniejszą Strategią Informatyzacji.

Na potrzeby niniejszego opracowania do ogólnego kosztorysu procesu informatyzacji
Urzędu Miasta wprowadzono podaną szacunkową wartość kosztu wykonania.

Natomiast dla uzupełnienia całości zagadnienia przyjęto, dodatkowo że:

1. budynek zostanie wyposażony w nową centralę telefoniczną, 

2. zastosowane  zostanie  miejscowe  podtrzymanie  napięcia  wyłącznie  dla
kluczowych stanowisk (serwery, sprzęt aktywny, szafa krosowa)36 

Dla oszacowania kosztów centrali telefonicznej przyjęto wyposażenie nowego budynku
w wydajny i przyszłościowy system telekomunikacyjny HiPath 3550 oraz konieczne w
wariancie minimalnym urządzenia UPS w wersji RACK lub „tradycyjnej”.

Lp. Opis techniczny Cena netto EURO

1. Serwer telekomunikacyjny HiPath 3550 9 117,00 
2. RAZEM 9 117,00 

Tabela 12 Centrala telefoniczna – system telekomunikacyjny 

Lp. Opis techniczny Cena netto PLN
1. Urządzenia do podtrzymania napięcia (UPS) dla

serwerowni
14 412, 24 

2. RAZEM 14 412,24

Tabela 13 Koszt minimalnego wyposażenia w urządzenia UPS

12.4.1.5 Infrastruktura teleinformatyczna – elementy aktywne

Wychodząc od ogólnej koncepcji funkcjonowania sieci wewnętrznej zaprezentowanej w
Rozdziale 7 Koncepcja rozwiązania docelowego, zaproponowano wstępny projekt sieci
lokalnej (ang. LAN Local Area Network) zgodny z założeniami ww. ogólnej koncepcji
sieci komputerowej Urzędu. W projekcie tym przedstawiono dwa warianty rozwiązania
różniące  się  miedzy  sobą  głównie  klasą  techniczną  zastosowanych  produktów  -

36 ze względów znaczących kosztów zakupu zrezygnowano z centralnego systemu podtrzymania
napięcia UPS dla całej sieci LAN
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elementów aktywnych.  W  jednym przypadku  zastosowano  produkty  firmy  CISCO
uznawane  za  produkty  najwyższej  klasy  światowej.  W  drugim  zaproponowano
rozwiązanie  w  oparciu  o  produkty  firmy  3COM  realizujące  większość  funkcji
rozwiązania „CISCO” i gwarantujące wystarczający, konieczny poziom bezpieczeństwa
sieci,  zwłaszcza  w  zakresie  komunikacji  z  Internetem za  odpowiednio  niższą  cenę
zakupu.

Lp. Opis techniczny Cena netto PLN
1. Elementy aktywne , zgodnie projektem wstępnym,

szacunkowy koszt średni
229 850,19

RAZEM 229 850,19

Tabela 14 Koszt elementów aktywnych sieci komputerowej

12.4.1.6 PIAP - Infomaty

Publiczne Punkty Dostępu do Internetu PIAP dzielą się na37: 

 Infomaty  -  multimedialne kioski  informacyjne  (łatwe  w  obsłudze  komputery  z
ekranem  dotykowym),  które  mają  dostarczać  obywatelom  publicznie  dostępnej
informacji na wybrany temat,

 Telecentra  -  miejsca  świadczenia  i  realizacji  powszechnie  dostępnych  usług
dostosowanych do  potrzeb  społeczności  lokalnych związanych z  teleinformatyką
(stanowiska  komputerowe  ze  stałym  łączem  Internetowym,  z  możliwością
gromadzenia,  dystrybucji  i  przetwarzania  danych,  usytuowane  w  miejscach,  w
których może w sposób „otwarty” skorzystać lokalna społeczność)

Na  potrzeby skalowania  przedsięwzięcia,  informatyzacji  Urzędu Miasta  i  wdrożenia
systemu  E-URZĄD  założono,  że  rozpatrywane  będą  wyłącznie  dostępne  na  rynku
Infomaty w postaci kiosku z opcją dostępu do internetu.

Lp. Typ Opis techniczny Cena netto
PLN

1. MAGIT
standard

Procesor Intel Celeron 533MHz, 64MB RAM,
HDD 10,2GB, karta grafiki ATI Pro 4MB,
karta dźwiękowa SoundBlaster PCI 128,
głośniki Samsung 60W, CD-ROM 50x,
system Windows 98, zintegrowany monitor
dotykowy 15”(CRT), obudowa kiosku
www.magit,pl

12 600,00

2. MAGIT 
extra / super

brak danych38

www.magit,pl
14 500,00
20 000,00

37 Przewodnik dotyczący kryteriów i zasad, wdrażania oraz zarządzania  Publicznymi Punktami
Dostepu do Internetu  w ramach ZPORR finansowanego ze środków funduszy strukturalnych

38 nie udzielono informacji Wykonawcy na złożone zapytanie o ofertę cenową
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Lp. Typ Opis techniczny Cena netto
PLN

Touch Systemy
komputerowe

Standardowe wyposażenie: procesor Pentium
lub AMD, RAM DDR 256MB, FDD, HDD
40GB 7200rpm, CD x52 LG, grafika, dźwięk i
LAN zintegrowane na płycie głównej, MS
Windows XP, monitor dotykowy LCD 15''
(wysokiej rozdzielczości), klawiatura
serwisowa, mysz, system wentylacyjny; opcje:
monitor dotykowy LCD (od 15'' do 18''),
głośniki, czytnik kart (magnetycznych,
chip'owych lub hybrydowy), skaner kodów
kreskowych
http://www.touch.pl/default.aspx?siteID=info
mats_gallery 

Brak
danych

3. AGATA
Kyoto

Ekran dotykowy LCD 15”, komputer PC
(Celeron 2GHz, 512MB RAM, Windows XP,
karta sieciowa, dźwięk), zintegrowana
głośniki, połączenie z Internetem 

Wynajem
250,00
PLN /
dzień

Tabela 15 PIAP - infomaty

12.4.2 Komponent „Oprogramowanie”  

12.4.2.1 Oprogramowanie systemowe

Pojęcie oprogramowania  systemowego jest  bardzo  szerokie.  Na  potrzeby niniejszego
opracowania  przyjmuje  się,  że  oprogramowanie  systemowe  to  systemy  operacyjne
koniecznie do funkcjonowania sprzętu komputerowego: stacji roboczych oraz serwerów
sprzętowych.  W  niniejszym  krótkim  przeglądzie  oprogramowania  systemowego
ograniczono się wyłącznie do przeglądu oprogramowania systemowego dla serwerów i
wzięto  pod  uwagę  systemy  operacyjne  występujące  w  rozpatrywanych  ofertach
rozwiązań  aplikacyjnych  potencjalnych  dostawców.  Podane  w  tabeli  ceny  należy
traktować  jako  szacunkowe z  kilku  powodów.  Częstą  praktyką  dostawców sprzętu
komputerowego jest rozszerzanie oferty zakupu serwera o możliwość nabycia systemu
operacyjnego na preferencyjnych zasadach już w cenie serwera sprzętowego39. Znaczne
upusty  można również uzyskać  kupując  pakiet  oprogramowania  zawierający  system
operacyjny i zestaw programów narzędziowych. Niektóre produkty z grupy Wolnego
Oprogramowania można instalować i używać bez żadnych opłat lub kupując zestaw w
cenie  nośnika  i  podręcznika  lub  na  komercyjnych  zasadach,  obejmujących  także
techniczne wsparcie użytkownika.

Lp. Opis produktu Cena netto
1. Linux 

Wolne Oprogramowanie.
System operacyjny dla serwera lub stacji roboczej.
www.linux.org 

nieodpłatny

39 oferty promocyjne stosuje często np. Dell oraz IBM
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Lp. Opis produktu Cena netto
2. Linux

SUSE LINUX Openexchange Server 4.1 Base Server
+ 10-Client License and Annual Upgrade Protection
Initial 
Producent Novell
www.novell.pl 

1 140,00 EURO

3. Linux
SUSE LINUX Openexchange Server 4.1 Additional
20-Client License and Annual Upgrade Protection
Initial
Producent Novell
www.novell.pl 

950,00 EURO

4. NetWare 6,5 100-User PL
Sieciowy system operacyjny, licencja dla 100
użytkowników, polska wersja językowa.
Producent Novell
www.novell.pl

39 191,00 PLN

5. Small Business Suite 6.5 5-Connection PL 
Polska wersja pakietu, w którego skład wchodzą:
NetWare 6.5 - sieciowy system operacyjny,
GroupWise 6.51 - serwer pocztowy i praca grupowa,
ZENworks for Desktops 4.01 - zarządzanie stacjami
roboczymi, BorderManager Enterprise Edition 3.8 -
firewall, VPN, Internet cache, Pakiet DirXML Starter
Pack 1.1a, Nterprise Branch Office 1.0.2
licencja dla 5 użytkowników
(zwiększenie liczby użytkowników za pomocą
“Expansion Pack”).
Producent Novell
www.novell.pl 

1 905,00 PLN

6. Small Business Suite 6.5 Expansion Pack Promotion
European 7-Connection PL
Licencja na dodatkowych 7 połączeń do Small
Business Suite 6.5, polska wersja językowa
Producent Novell
www.novell.pl 

2 667,00 PLN

7. Windows Server Standard 2003 MOLP PL
Producent Microsoft
www.microsoft.com 

2 850,00 PLN
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Lp. Opis produktu Cena netto
8. Microsoft Small Business Server Premium 2003 PL

OEM
Small Business Server 2003 Premium PL ( + 5
klientów ), zawiera Windows Server Standard 2003,
Microsoft Windows SharePointTM Services,
Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Shared
Fax Service, Microsoft ISA Server, Microsoft SQL
Server 2000, Microsoft Office FrontPage® 2003
- zwiększenie liczby użytkowników za pomocą “CAL”
(Microsoft Small Business Server 2003 PL - licencje
dostępowe 5 szt. CAL OEM).
Producent Microsoft
www.microsoft.com 

4 312,00 PLN

9. Microsoft Small Business Server 2003 PL - licencje
dostępowe 5 szt. CAL OEM
pakiet dodatkowych licencji dla 5 użytkowników (stacji
roboczych) dla Windows 2003 Small Business Server.
(liczba licencji CAL w domenie systemu Windows
Small Business Server 2003 nie może przekroczyć 75;
można używać licencji CAL "na użytkownika" albo
"na urządzenie").
Producent Microsoft
www.microsoft.com 

1 589,00 PLN

Tabela 16 Oprogramowanie systemowe

12.4.2.2 Oprogramowanie narzędziowe

Oprogramowanie narzędziowe tak  jak i  systemowe zawiera  bardzo szeroki wachlarz
produktów i związanych z nimi rozwiązań. 

W poniższym zestawieniu zebrano jedynie bardzo wąską i wybraną grupę produktów
(głównie z grupy Wolnego Oprogramowania) wspierających funkcje zarządzania witryną
WWW, emulację środowiska Windows w systemie Linux,  zdalne zarządzanie stacją
roboczą.  Zestawienie to  poszerzono o komercyjne oprogramowanie do zarządzania  i
monitorowania ruchu w sieci komputerowej oraz  propozycje w zakresie zarządzania
stacjami  roboczymi,  co  zdecydowanie  powinno  usprawnić  stały  nadzór  nad  ich
konfiguracją  i  oprogramowaniem, a  w efekcie końcowym nawet obniżyć koszty tego
typu działalności. 

Lp. Opis produktu Cena netto
1. PHP-Nuke 

System zarządzania zawartością witryny internetowej.
(Linux, Windows...)
Wolne Oprogramowanie.
phpnuke.org 

nieodpłatny
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Lp. Opis produktu Cena netto
2. VNC

praca zdalna w sieci lokalnej lub na oddalonych
stanowiskach w Internecie.
Wolne Oprogramowanie.
(Linux, Windows...)
Wolne Oprogramowanie.
www.tightvnc.com 

nieodpłatny

3. CrossOver Offices Standard 3.0.1
Emulator środowiska MS Windows pozwalający na
uruchomienie aplikacji MS Office, Lotus Notes i
innych w środowisku Linux.
www.codeweavers.com
www.linux-magazine.pl 

136,00 PLN

4. ZENWorks 
Zarządzanie stacją roboczą: identyfikacja błędów
aplikacji występujących na stacji roboczej
użytkownika, zarządzanie licencjami, dystrybucja
oprogramowania z konsoli administratora, zdalna
konfiguracja stacji roboczych, inwentaryzacja sprzętu i
oprogramowania, zdalna kontrola nad stacją roboczą i
zdalne usuwanie problemów

77 EURO

4. Net Crunch - standard
Narzędzie służące do monitorowania i nadzorowania
wydajności urządzeń, usług i aplikacji sieciowych.
Główne funkcje programu:
- skanowanie i identyfikacja urządzeń w sieci
- mapy logicznej i fizycznej topologii sieci
- filtrowanie i widoki sieci
- dostęp z przeglądarki Internetowej
- monitorowanie wydajności urządzeń sieciowych
- powiadamianie o awariach
- automatyczne działania naprawcze
Producent: AdRem Software
www.adrem.com.pl 

5 240,00 PLN

5. SAMBA
Produkt ten jest implementacją protokołu SMB
pozwalająca zastąpić systemy Windows w sieci. 
(Linux).
Wolne Oprogramowanie.
www.samba.org 

nieodpłatny

Tabela 17 Oprogramowanie narzędziowe

Inne istotne „narzędzia”,  wskazane do zastosowania  w rozpatrywanym całościowym
systemie E-URZĄD, jak obsługa poczty elektronicznej, udostępniane są  na  zasadach
komercyjnych i proponuje się stosować je w zalecanych przetestowanych konfiguracjach,
wybierając tym samym jedną z platform systemowych. W tym zakresie godne uwagi są
następujące pakiety:

1. Microsoft  Small  Business  Server  Premium  2003  zawiera:  Microsoft  Windows
SharePointTM  Services  (zarządzanie  treścią  witryny  Internetowej),  Microsoft
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Exchange Server 2003 (praca grupowa), Microsoft Shared Fax Service, Microsoft
ISA Server, Microsoft SQL Server 2000, Microsoft Office FrontPage 

2. Novell Small Business Suite 6.5, w którego skład wchodzą: NetWare 6.5 - sieciowy
system operacyjny, GroupWise 6.51 (serwer pocztowy i praca grupowa), ZENworks
for  Desktops  4.01  (zarządzanie  stacjami  roboczymi),  BorderManager  Enterprise
Edition  3.8  (firewall),  VPN,  Internet  cache,  Pakiet  DirXML  Starter  Pack  1.1a,
Nterprise Branch Office.

Mając na uwadze już zebrane doświadczenia oraz posiadane przez Urząd Miasta licencje
systemu operacyjnego Novell  Netware  wydaje się,  że  w przypadku  istnienia  na  tej
platformie  systemowej  ciekawych  rozwiązań  aplikacyjnych,  wskazane  jest
kontynuowanie  użytkowania  tejże  platformy systemowej.  Zwłaszcza,  że  Novell  daje
obecnie gwarancje “płynnego” przejścia w środowisko systemu operacyjnego Linux.

12.4.2.2.1 Oprogramowanie narzędziowe do archiwizacji danych

Lp. Typ Opis techniczny Cena netto PLN
1. BrightStor

ARCserve
Backup v 9

BrightStor ArcServe for Linux Server v 9 2 453,00

2. BrightStor
ARCserve
Backup v 9,
Option

Opcja  dostępu i archiwizacja on-line np.
Oracle

3 470,00

3. Veritas
NetWare
Backup Exec
for Netware
Server v. 9.1

Możliwość archiwizacji danych serwera i
stacji roboczych z jednego serwera. Do funkcji
Backup innych serwerów w sieci potrzebne są
licencje VIP Remote Agent Windows lub
NetWare.Backup Exec for Netware Server v.
9.1

2 330,00

Tabela 18 Oprogramowanie do archiwizacji 

12.4.2.3 Oprogramowanie bazodanowe

Widoczna jest duża różnorodność systemów zarządzania bazą danych do zastosowania
w docelowym systemie E-URZĄD. 

Jak  widać  z  przeprowadzonego  przeglądu  potencjalnych  dostawców  rozwiązań
aplikacyjnych, wykorzystują oni zarówno produkty komercyjne jak i darmowe, należące
do grupy Wolnego Oprogramowania. Dla końcowego użytkownika dość często jest to nie
tylko wybór wielkości lub struktury kosztów, ale również jakości i wydajności. 

Wnioski  takie  mogą  wynikać  chociażby  z  publikowanych  informacji  dostawców  o
granicznym pułapie  ilości  użytkowników danego  rozwiązania  np.  dla  bazy  danych
PostgrSQL często jest wskazywany górny pułap  do 50 jednoczesnych użytkowników
systemu. Powyższe może być granicą w uzyskaniu satysfakcjonującego jeszcze poziomu
wydajności ich rozwiązania. 

Lp. Opis produktu Cena netto
1. DBF Nie wymaga licencji, nie nadaje się do

stosowania w większych systemach pracujących w
sieci. (DOS, Windows)

nieodpłatny
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Lp. Opis produktu Cena netto
2. MySQL Baza z grupy Wolnego Oprogramowania,

coraz częściej oferowana także na zasadach
komercyjnych, ze wsparciem technicznym. SQL
klient/serwer. (Windows, Linux).
http://www.mysql.com/

nieodpłatny

3. InterBase 7.1 for Windows/Linux/Solaris - Unlimited
Users License (First CPU on Server).
SQL klient/serwer. http://www.borland.pl/ibase/

4 000,00 USD

4. Firebird Wolne Oprogramowanie - odpowiednik
InterBase (Linux, Unix, Windows, FreeBSD).
SQL klient/serwer.Http://firebird.sourceforge.net/

nieodpłatny

5. PostgreSQL Wolne Oprogramowanie.
SQL klient/serwer (Linux). Http://www.postgresql.org/

Nieodpłatny

6. Small Business Server 2003 Premium ENG (+ 5
klientów), zawiera Windows Server Standard 2003,
Microsoft Windows SharePointTM Services, Microsoft
Exchange Server 2003, Microsoft Shared Fax Service,
Microsoft ISA Server, Microsoft SQL Server 2000,
Microsoft Office FrontPage® 2003.
SQL klient/serwer.
Począwszy od szóstego użytkownika należy doliczyć
koszt licencji
klienta.http://www.microsoft.com/poland/

6 319,00 PLN

6. Small Business Server 2003 User  licencja na dostęp
do Small Business Server 2003 ( 5 klientów ) - licencja
na użytkownika (klient).

1 848,00 PLN

7. Microsoft SQL Server 2000 Standard Edtn 1
Processor License  bez ograniczenia na liczbę
dostępów. SQL klient/serwer. Dla każdego
użytkownika należy doliczyć koszt licencji klienta.

23 607,00 PLN

8. Microsoft SQL 2000 User licencja na dostęp do
Microsoft SQL Server 2000 - licencja na użytkownika.

719,00 PLN

9. GUPTA SQLBase 9.0 Server (Windows) 50 Users.
Licencja na serwer i 50 użytkowników. SQL
klient/serwer. http://www.gupta.pl

41 475,00 PLN

10. GUPTA SQLBase 9.0 Server (Linux) Open Server
(nielimitowana ilość użytkowników). SQL
klient/serwer.

24 975,00 PLN

11. Informix IDS WORKGROUP EDITION
UNLIMITED PROCESSOR LIC+SW MAINT 12
MO – bez limitu użytkowników. SQL klient/serwer.
http://www.ibm.com/pl/ 

8 875,00 EURO

12. Informix INFORMIX DYNAMIC SERVER
WORKGROUP ED. SERVER LIC+SW MAINT 12
MO SQL klient/serwer.Dla każdego użytkownika
należy doliczyć koszt licencji klienta.

696,00 EURO

13. Informix INFORMIX DYNAMIC SERVER
WORKGROUP ED. CONC.SESSION LIC+SW
MAINT 12 MO Licencja dla klienta.

380,00 EURO
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Lp. Opis produktu Cena netto
14. Oracle Database40 Standard Edition One Licencja

“na nazwanego użytkownika” http: //
www.oracle.com/global/pl

149,00 USD

15. Oracle Database Standard Edition One Licencja “na
procesor”

4 995,00 USD

16. Oracle Database Enterprise Edition Licencja “na
nazwanego użytkownika”

800,00 USD

17. Oracle Database Enterprise Edition Licencja “na
procesor”

40 000,00 USD

Tabela 19 Oprogramowanie bazodanowe

12.4.2.4 Oprogramowanie aplikacyjne

Zgodnie z  koncepcją  systemu E-URZĄD (patrz  Rozdział  7 Koncepcja  rozwiązania
docelowego)  w  zakres  oprogramowania  aplikacyjnego  wchodzą  rozwiązania
odpowiednio z obszarów informatyzacji PORTAL, SZD, SBOM, SOZU, SIP oraz SIK.

Na  podstawie przyjętych wstępnie założeń,  w tym rezygnacji  a  priori41 z  rozwiązań
technologicznie bardzo zaawansowanych takich jak: FileNet, WebPortal (IBM), SAP,
Oracle Financial, lub innych dedykowanych rozwiązań dla administracji samorządowej
budowanych  w  oparciu  o  dość  kosztowne  narzędzia42,  w  dalszych  rozważaniach
skupiono się wyłącznie na rozwiązaniach  tzw. „klasy średniej”. Przyjęto, że system E-
URZĄD będzie zaimplementowany w zdecydowanej większości w oparciu o tej klasy
rozwiązania – z zaleceniem wykorzystania gotowych produktów dostępnych na polskim
rynku informatycznym.

 Celem określenia  szacunkowego  kosztu  planowanego  przedsięwzięcia  jak  i  oceny
„realności” i dostępności oferty rynkowej przeprowadzono przegląd produktów wybranej
grupy dostawców. Uzgodniono wstępną listę potencjalnych dostawców biorąc pod uwagę
również ich pozycję wobec Zamawiającego (np.  obecny dostawca  oprogramowania),
klasę  dostarczanych  rozwiązań  (wykluczenie  „górnej  półki”)  oraz  doświadczenie  i
potencjalne  możliwości  spełnienia  wymagań  dotyczących  świadczenia  usług
serwisowych. 

Poproszono  firmy  o  złożenie  nie  zobowiązujących  wobec  przepisów prawa43 Ofert
Informacyjnych i opracowano na tej podstawie ogólny przegląd rozwiązań Rozdział 15
Załącznik nr 6. Przegląd rozwiązań dla systemów: SZD, SBOM, SOZU.

Ze względu na pewną specyfikę rozwiązań w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej
(SIP)  przeprowadzono tutaj  raczej przegląd standardowych pakietów GIS  głównych,
światowych producentów tego typu oprogramowania i ukierunkowano to opracowanie na
wykonanie „mapowania” zdefiniowanych w koncepcji E-URZĄD modułów SIP przez
produkty rynkowe.

40 System zarządzania  bazą danych (Oracle  Database)  jest  dostępny w trzech wersjach: Standard (dla
małych lub średnich firm, instytucji lub działów, bez zaawansowanych opcji), Enterprise (pełna wersja)
oraz  Personal (w pełni funkcjonalna baza do użytku osobistego).

41 ze względów finansowych
42 w tym relacyjne bazy danych klasy ORACLE
43 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
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System Informowania Kierownictwa (SIK) potraktowano zgodnie z koncepcją jako zbiór
potencjalnych usług lub gotowych funkcji dostarczonych w pozostałych podsystemach
(systemach). 

Przy takim założeniu zrezygnowano z jakiegokolwiek przeglądu rozwiązań, oczekując
identyfikacji potencjalnych, pierwszych rozwiązań przy okazji przeglądu rozwiązań dla
obszaru SZD, SBOM, SOZU i SIP.

12.4.2.4.1 PORTAL – System Usług Zdalnych (SUZ)

Żadna z firm uczestniczących w przeglądzie nie przedstawiła gotowych rozwiązań lub
przygotowanej  oferty  dla  obszaru  informatyzacji  PORTAL  (aktywne  formularze,
rejestrowanie spraw via internet etc). 

Stan taki pokrywa się ze stanem faktycznym dostępności produktów w zakresie e-usług,
które znajdują  się na początkowym etapie realizacji.  Widać to wyraźnie po efektach
pilotażowych lub  jednostkowych wdrożeń w zakresie e-usług np.  Wrota  Małopolski,
Wrota Podlasia, UM Sopot, inne.

W takiej sytuacji realizacja systemu E-PORTAL sprowadza się do zlecenia określonej
funkcjonalności lub przesunięcia w czasie realizacji tego podsystemu w oczekiwaniu na
dostępność  gotowych  rozwiązań  w  publicznej  ofercie  dostawców.  Zdecydowanie
korzystniej wybrać drugie podejście, zwłaszcza, że coraz bardziej konkurencyjny rynek
usług informatycznych zweryfikuje powyższe kalkulacje i może znacząco wpłynąć na
rzeczywisty koszt zakupu, a dodatkowo pozwoli na sprawdzenie poprawności i jakości
rozwiązania (wizyty referencyjne).

Lp. Nazwa systemu oraz
nazwa firmy

Uwagi Cenna netto PLN

Obszar informatyzacji: PORTAL (rozbudowany funkcjonalnie BIP) 
1. Brak rozwiązań Rozwiązanie zdecydowanie musi być

zintegrowane z pozostałymi obszarami
informatyzacji 

90 000,00

Tabela 20 Oprogramowanie aplikacyjne - SUZ PORTAL

12.4.2.4.2 System  Zarządzania  Dokumentami  (SZD),  System  Biura  Obsługi  Mieszkańca
(SBOM)

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu rozwiązań aplikacyjnych widać wyraźnie iż
w obszarze dotyczącym systemów wspierających zarządzanie obiegiem dokumentów i
spraw (SZD, SBOM) pojawia się coraz więcej nowych produktów44. Swoje rozwiązania
oferują nie tylko nowe wchodzące na rynek firmy jak np. Speed Spółka z o.o. ale również
firmy posiadające  pakiet  rozwiązań  do obsługi  zadań  ustawowych,  legitymujące się
sporym doświadczeniem z wdrażania rozwiązań dla administracji samorządowej.

Niestety świadomość swojej wartości („doświadczenia”) niejednokrotnie przekłada się
również  na  inną  politykę  cenową  oferowanych  rozwiązań  i  usług,  co  można  było
zauważyć analizując oferty cenowe potencjalnych dostawców. 

Istotna  jest  jeszcze jedna  uwaga.  Dostępne są  zintegrowane rozwiązania  do obsługi
BOM  z  obiegiem  dokumentów  oraz  integracją  tej  części  systemu  z  modułami
obsługującymi  zdania  merytoryczne  w  tzw.  części  ustawowej.  Na  pewno  jest  to
dodatkowa wartość dodana, którą należy bardzo poważanie brać pod uwagę, zwłaszcza
jeżeli można to jeszcze połączyć z zastosowaniem nisko budżetowej i  wydajnej bazy
danych.

44 również nowych dostawców rozwiązań
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Lp. Nazwa systemu oraz
nazwa firmy

Uwagi Cenna netto PLN

Obszar informatyzacji: SZD – System Zarządzania Dokumentami oraz BOM - Biuro Obsługi
Mieszkańca

1. ZPO Radix
(System
Monitorowania
Korespondencji i
Spraw - SMOK) –
Radix s.c.

Koszt wyliczony na podstawie ceny
licencji dla 120 użytkowników (!) bez
jakichkolwiek upustów

259 200,00

2. RATUSZ –
Rekord Systemy
Informatyczne
Spółka z o.o.

Nie podano wstępnej oferty cenowej 0,00

3. SEZAM – ZETO
Koszalin Spółka z
o.o.

Nie podano wstępnej oferty cenowej 0,00

4. Magistrat II for
Windows (KRS
System Obiegu
Dokumentów i
Kontroli
Realizacji Spraw) -
MiCOMP Systemy
Komputerowe

Koszt rozwiązania został podany
niejednoznacznie i mógł zostać
zawyżony w stosunku do faktycznej
oferty dostawcy

96 000,00

5. ADAS (Pisma i
Sprawy) – Tensoft
Spółka z o.o.

40 900,00

6. Zintegrowany
System
Wspomagania
Działalności
Administracyjnej
Urzędu
Administracji
Publicznej –
SKOK - Finus
Spółka z o.o 

53 600,00

7. MIS S.A. mis-
Partner21/ Urzędy

Cena zawiera platformę narzędziową
Lotus Notes 

108 457,33

8. Rodan Systems SA
OfficeObjects®
DocM

140 000,00

9. Logotec
Engineering S.A
DDM9000

0,00

Tabela 21 Oprogramowanie aplikacyjne – SZD, SBOM

12.4.2.4.3 System Obsługi Zadań Ustawowych (SOZU)

System Obsługi Zadań Ustawowych jest jedynym „obszarem” Urzędu Miasta w którym
na  dzień  dzisiejszy  wdrożono  aplikacje  dziedzinowe  wspomagające  wycinkowo
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funkcjonowanie Urzędu. Aplikacje te nie stanowią spójnego zintegrowanego systemu  i
są  zdecydowanym przykładem „wyspowego”  informatyzowania  Urzędu  metodą  „ad
hoc”, ze szczątkową integracją tam, gdzie to może nastąpić z racji występowania tego
samego dostawcy modułu45.

Tę  niekorzystną  sytuację  wyeliminować  może w  przyszłości  wdrożenie rozwiązania
docelowego E-URZĄD.

Oczekiwania  w tym zakresie  zostały  postawione dość  ostro  w określeniu  wymagań
krytycznych,  gdzie  zgodnie  z  przyjętą  hierarchią  ważności  należy  dokonać  pełnej
modernizacji  obecnego stanu  rozwiązań  informatycznych,  poprzez  wybór  spójnego i
zintegrowanego systemu informatycznego. 

Takie podejście odpowiada „rewolucyjnemu” wariantowi informatyzacji Urzędu, który
gwarantuje spełnienie kompleksowo zidentyfikowanych wymagań krytycznych.

W  wariancie  „ewolucyjnym”  wymagania  są  realizowane  sukcesywnie,  grupami
zazwyczaj zgodnie z określoną dla nich wagą. 

W efekcie dla wariantu „ewolucyjnego” w tym obszarze mamy dwie drogi realizacji,
przy  czym  każda  z  nich  wymusza  akceptację  czasowego  funkcjonowania
niezintegrowanego ale modernizowanego systemu. Różnica polega na tym, że w jednym
przypadku dokonujemy sukcesywnej modernizacji rozwiązań przyjmując np. jednego z
obecnych dostawców rozwiązań jako bazowego. Może to być większościowy dostawca
rozwiązań  firma  RADIX.  Dokonujemy  doboru  i  zakupu  licencji  oprogramowania
koniecznego do wymiany zgodnie z wymaganiami krytycznymi i równocześnie w miarę
możliwości  przeprowadzamy  aktualizację  tych  modułów  na  wyższe  technologiczne
rozwiązania oparte już o relacyjną bazę danych. 

W drugim przypadku sukcesywnie dokonujemy wymiany i staramy się nie uzależniać
„na starcie” od dostawcy, ale zapewniamy konieczny zakres prac na integrację nowych
rozwiązań ze „starszym” oprogramowaniem - być może nawet innego dostawcy.

Oba podejścia różnią się wysokością szacunkowych kosztów oraz ich strukturą w czasie.
Poniższe tabele wskazują średni koszt podejścia w wariancie „rewolucyjnym”, kiedy to
wymieniamy całość oprogramowania.

Lp. Nazwa systemu oraz
nazwa firmy

Uwagi Cenna netto PLN

Obszar informatyzacji: SZD System Zarządzania Dokumentami, SBOM – System Biura Obsługi
Mieszkańca

1. ZPO Radix  –
Radix s.c.

Koszt wyliczony na podstawie ceny
pojedynczej licencji dla 3 użytkowników
dla każdego modułów – oszacowanie nie
poparte ofertą dostawcy

64 050,00

2. RATUSZ –
Rekord Systemy
Informatyczne
Spółka z o.o.

Nie podano wstępnej oferty cenowej 0,00

3. SEZAM – ZETO
Koszalin Spółka z
o.o.

Nie podano wstępnej oferty cenowej –
cena zawiera tylko koszt licencji bazy
danych Informix

0,00

45 tutaj dotyczy to większościowego dostawcy firmy RADIX
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Lp. Nazwa systemu oraz
nazwa firmy

Uwagi Cenna netto PLN

4. . Magistrat II for
Windows –
MiCOMP Systemy
Komputerowe 

Koszt został podany jako 200 tys. brutto
za wdrożenie systemu dla 50
użytkowników; koszt podany w tabeli
zawiera dodatkowo wyliczenie kosztów
licencji bazy danych MS SQL

163 934, 43

5. ADAS – Tensoft
Spółka z o.o.

Orientacyjny koszt włącznie z
wdrożeniem 

90 000,00

6. Zintegrowany
System
Wspomagania
Działalności
Administracyjnej
Urzędu
Administracji
Publicznej – Finus
Spółka z o.o 

24 860,00

Tabela 22 SOZU Oprogramowanie aplikacyjne – SOZU 

Oprogramowanie  MIS  S.A.  nie  zostało  uwzględnione w  powyższej  specyfikacji  ze
względu na mały zakres zaimplementowanej funkcjonalności.

12.4.2.4.4 System Informacji Przestrzennej (SIP)

W  zakresie  budowy  Systemu  Informacji  Przestrzennej  (SIP)  można  zastosować
standardowe oprogramowanie znanych producentów oprogramowania GIS,  takich jak:
ESRI  Inc.,  Bentley Inc.,  MapInfo  Inc.,   AutoDesk  Inc...  lub  wybrać  i  zastosować
„rodzimy” produkt. W tym drugim przypadku decydujemy się faktycznie na rozwiązanie
opracowane  od  podstaw  przez  daną  firmę  jak  np.  GEOBIT  z  Katowic  lub  i  tak
nieświadomie wchodzimy w obszar możliwości technologicznych jednego z światowych
producentów, wskutek wyboru dostawcy aplikacji,  która  do funkcjonowania wymaga
licencji określonego standardowego oprogramowania GIS lub CAD jak to ma miejsce
np. dla GEOINFO, które wymaga licencji AutoCAD lub InteliCAD.

Przeprowadzony ogólny przegląd rozwiązań GIS pokazuje jeden zasadniczy kierunek
rozwoju w tym zakresie. 

Następuje coraz większa integracja produktów oraz zgodność z zaleceniami Open GIS
Consortium  już  nie  tylko  co  do  formy  „zewnętrznej”  opisu  i  prezentacji  danych
(metadane) ale przede wszystkim w zakresie sposobu ich gromadzenia i wymiany.

Widać wyraźnie, że każdy producent może dostarczyć prawie taką samą funkcjonalność,
tylko że dostarcza ją wkomponowaną albo we „flagowym” produkcie firmy albo w jego
rozszerzeniu w specjalistycznym module. Taki podział jest zazwyczaj kwestią określonej
polityki  marketingowej firmy,  a  zasadnicze  różnice  mogą  występować  na  poziomie
prezentacji danych lub technologii ich gromadzenia.

Poniższa  tabela  zawiera  uśrednioną,  szacunkową  cenę  sugerowanego  już
zaawansowanego  rozwiązania,  które  zostało  przedstawione  przy  okazji  przeglądu
oprogramowania GIS46. 

46 proponowane rozwiązanie  jako zaawansowane zawiera  już serwer  danych przestrzennych
ArcSDE, ArcAnalyst oraz licencje ArcEditor
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Lp. Nazwa systemu oraz
nazwa firmy

Uwagi Cenna netto PLN

Obszar informatyzacji: SIP – System Informacji Przestrzennej 
1. Rozwiązanie

oparte o
standardowe
oprogramowanie
dostępne na rynku
informatycznym

Przykładowa zaawansowana
konfiguracja systemu SIP zgodnie z
koncepcją i zaproponowanym
mapowaniem produktów 

146 896,40

Tabela 23 Oprogramowanie aplikacyjne – SIP

12.4.2.4.5 System Informowania Kierownictwa (SIK)

Z  przeglądu  wynika,  iż  część  dostawców  zaczyna  dostrzegać  potrzeby  kadry
zarządzającej  oferując  elementy  rozwiązania,  jakim  jest  System  Informowania
Kierownictwa47. 

W  odpowiedzi  na  te  rosnące  potrzeby  mechanizmów raportowania  „na  życzenie”48

pojawiają  się  rozwiązania  zawierające  różnego  rodzaju  „ekstrakcje”  danych  oraz
„funkcje dynamicznego raportowania”. 

Jednak pomimo „katalogowej” dostępności takich funkcji należy do nich podchodzić z
pewna  rezerwą.  Bowiem niejednokrotnie  są  one  ograniczone  wyłącznie  do  wyboru
stałych  parametrów  wyszukiwania  (pola  bazy  danych,  warunki  zapytania)  lub
sprowadzają się do określonej, skończonej ilości prostych raportów. 

W tej  sytuacji  należy raczej  założyć konieczność opracowania  „własnych” istotnych
„biznesowo” raportów „na życzenie”. Powyższe wiąże się również z przygotowaniem
struktur  organizacyjnych  odpowiedzialnych  za  „raportowanie”,  dla  których  należy
opracować lub udostępnić funkcje eksportu danych w powszechnych, znanych formatach
jak:  RTF,  XLS,  MDB,  TXT  celem dalszej ich obróbki w pakietach biurowych lub
bazach danych typu MS ACCESS.

Należy jeszcze zauważyć,  że SIK jest  systemem, który musi  widzieć całość  danych
systemu  E-URZĄD,  stąd  jako  produkt  gotowy  może  stanowić  wyłącznie  element
większej całości dostarczonego systemu od jednego dostawcy.

Lp. Nazwa systemu oraz
nazwa firmy

Uwagi Cenna netto PLN

Obszar informatyzacji: SIK - System Informowania Kierownictwa 
1. Brak rozwiązań W koszt tego rozwiązania wchodzą

szacunkowe koszty opracowania
dedykowanych raportów, koszty
„otwartych” narzędzi raportowania i
mechanizmów eksportu danych oraz
zakupu licencji osobistych baz danych
typu MS ACCESS

40 000,00

47 ofertę taka posiada firma MiCOMP
48  oferty MiComp, Radix, Tensoft
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Tabela 24 Oprogramowanie aplikacyjne – SIK

12.4.2.5 Oprogramowanie biurowe

Widoczne coraz szersze preferencje do stosowania Wolnego Oprogramowania zwłaszcza
w zakresie oprogramowania biurowego, przekładają się na nieformalne ukonstytuowanie
obowiązującego standardu oprogramowania biurowego w postaci pakietu OpenOffice. 

Takie postępowanie jest  podyktowane głównie różnicą  kosztów zakupu i  utrzymania
oprogramowania  z  grupy  Wolnego  Oprogramowania  w  stosunku  do  komercyjnego
produktu firmy Microsoft  (MS Office).  Podejście to jest również zgodne z ogólnymi
zaleceniami UE w tym zakresie. 

Dodatkową  trudnością  we wdrażaniu  tak  przyjmowanego standardu  jest  praktyczna
dominacja  firmy  Microsoft  w  tym  fragmencie  rynku,  co  wymusza  konieczność
dostosowania  się  do  otoczenia,  przełamywania  ludzkich  przyzwyczajeń  oraz
przeprowadzania dodatkowych szkoleń.

W poniższym zestawieniu cenowym uwzględniono również jeszcze jedną alternatywę:
pakiet  biurowy  „Ximian  Desktop  2”  firmy  Novell,  zawierający  m.in.  odmianę
OpenOffice, przeznaczony do pracy na komputerach wyposażonych w Linux (SuSE i
Red  Hat),  zintegrowany  z  oprogramowaniem  Novell  i  objęty  jego  wsparciem
technicznym.  Pakiet  zawiera  edytor  tekstu,  arkusz  kalkulacyjny,  edytor  prezentacji,
edytor  rysunków, klient  poczty  elektronicznej,  zarządzanie kalendarzem i  zadaniami,
przeglądarkę Internetową, umożliwia również przesyłanie wiadomości błyskawicznych,
prowadzenie konferencji video, przetwarzanie obrazów.

W przypadku firm Microsoft oraz Novell istnieje możliwość nabycia grupowych licencji
istotnie  obniżających  koszt  inwestycji.  Dla  firmy  (Urzędu)  posiadającego  do  100
komputerów uzyskany rabat można szacować na 18% do 20%.

Lp. Opis produktu Cena netto PLN
1. Microsoft Office 2003 Standard MOLP PL

Word 2003, Excel 2003 , PowerPoint 2003, Outlook 2003
1 455,00 

2. Microsoft  Office 2003 Small Business MOLP PL
Word 2003, Excel 2003 , PowerPoint 2003, Outlook 2003 z
Business Contact Manager, Publisher 2003

1 618,00 

3. Microsoft Office 2003 Professional MOLP PL
Word 2003, Excel 2003 , PowerPoint 2003, Outlook 2003 z
Business Contact Manager, Publisher 2003, Access 2003,
InfoPath 2003

1 799,00 

4. Microsoft Word 2003 829,00 
5. OpenOfficePL BOX

- Edytor tekstu Writer 
- Arkusz kalkulacyjny Calc 
- Program do tworzenia grafiki Draw 
- Program do tworzenia prezentacji Impress 
- Program bazodanowy Kexi 
- Przeglądarka internetowa i klient pocztowy MozillaPL
(MS Windows lub Linux)

280,00 
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Lp. Opis produktu Cena netto PLN
6. OpenOfficePL Open WS

- Edytor tekstu Writer 
- Arkusz kalkulacyjny Calc 
- Program do tworzenia grafiki Draw 
- Program do tworzenia prezentacji Impress 
- Program bazodanowy Kexi 
- Przeglądarka internetowa i klient pocztowy MozillaPL
(Licencja na stację roboczą MS Windows lub Linux)

200,00 

7. OpenOffice 1.1.2 ux.pl - Windows - BOX
(MS Windows lub Linux)

109,00 

8. OpenOffice 1.1.2 – Internet
(MS Windows lub Linux)

nieodpłatny

9. Novell
Ximian Desktop 2 Professional (Linux)

482,00 

Tabela 25 Oprogramowanie biurowe

12.4.3 Komponent „Usługi” 

Komponent  „Usługi”  nie wnosi  treści  mających wpływ na  kreowanie lub  tworzenie
nowego wariantu  strategii informatyzacji.   Jednak elementy tego komponentu zawsze
występują w każdym wariancie informatyzacji i powinny być rozpatrzone.

Poniższy opis usług służy doprecyzowaniu zadań z tym związanych i ma na celu głównie
oszacowanie kosztów danego elementu49 - komponentu Usługi..

12.4.3.1 Instalacja i konfiguracja

Usługi w zakresie instalacji i konfiguracji dotyczą prac  związanych z uruchomieniem
sprzętu  i  /  lub  oprogramowania  i  doprowadzeniem  jego  do  stanu  „normalnej”
eksploatacji.  Dla  niezbyt  złożonych  prac  nie  mających  znamion  administrowania
systemem początkowe konfigurowanie urządzenia jest zazwyczaj po stronie zobowiązań
dostawcy sprzętu komputerowego lub oprogramowania i wchodzi w koszt bezpośredni
dostarczonego produktu.

Na potrzeby niniejszego opracowania koszt usługi instalacji i konfiguracji przyjmuje się
na poziomie 4-5% wartości sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego
dla kupowanych serwerów.  Uwaga:  Prace instalacji  i  konfiguracji  oprogramowania
aplikacyjnego mieszczą się zwyczajowo w cenie wdrożenia.

12.4.3.2 Wdrożenie, szkolenie, inne

Usługi w zakresie wdrożenia i szkolenia użytkowników mają na celu doprowadzenie do
poprawnego  –  eksploatacyjnego  funkcjonowania  danego  systemu  aplikacyjnego.
Zazwyczaj stanowią one odrębną pozycję kosztową oferty dostawcy rozwiązania. 

W tym przypadku  analiza  ofert  potencjalnych dostawców pokazała,  iż  koszty  te  w
większości Ofert zostały pośrednio „ukryte” w ogólnych kosztach dostawy i wdrożenia
(szkolenia) systemu. Stąd próba ich doprecyzowania nie jest możliwa i może stanowić
większy  błąd  niż  przyjęcie  szacunkowej  wartości  30%  średnich kosztów zakupu
systemu aplikacyjnego.

49 komponent dzieli się na „tematyczne” elementy 
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Koszt  ten  może być  jeszcze wyższy,  jeżeli  uwzględnimy organizacyjne i  techniczne
koszty wdrożenia, a dotyczące utrzymania środowiska testowego przez Zamawiającego.
W  skład  takiego  testowego  zestawu  wchodzi  odrębny  sprzęt  komputerowy  i
oprogramowanie np.: serwer sprzętowy, serwer relacyjnej bazy danych, stacje robocze
jako stanowiska testowe, inne zasoby.

12.4.3.3 Zarządzanie projektem

Zasadniczym  celem  zarządzania  projektem  jest  doprowadzenie  do  terminowego
zakończenia  projektu  i  uzyskania  oczekiwanych,  zakładanych  jego  rezultatów  oraz
efektów  przy założonym na ten cel budżecie. 

Usługi  zarządzania  projektem,  związane  w  tym  przypadku  z  wdrożeniem systemu
informatycznego,  jeszcze  nie  do  końca  i  nie  dla  wszystkich  stały  się  „czytelną”  i
oczywistą  pozycją  reprezentującą  nie  tylko  koszty,  ale  przede  wszystkim określone
działania w zakresie organizacji projektu. 

Bardzo często w sposób nieświadomy uczestniczymy w procesie zarządzania projektem
bez wiedzy o istniejących uwarunkowaniach i zależnościach oraz bez dostępnego nam
wpływu na podejmowane działania.

Jednak  wymagania  UE  dotyczące  realizacji  złożonych  zamówień  publicznych
jednoznacznie zalecają  wprowadzenie tego typu  działań  po  stronie Zamawiającego50,
jeżeli  posiada  w tym zakresie  stosowne doświadczenie i  zasoby.  W  każdym innym
przypadku wskazane jest  zlecenie tego typu prac stronie trzeciej funkcjonującej na mocy
odrębnego kontraktu z Zamawiającym. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto
koszt tego typu usług jako poziom około 10% wartości netto kontraktu. 

12.4.3.4 Migracja (i konwersja) danych

Migracja  danych  czyli  „przeniesienie”  danych  z  istniejących  baz  danych  obecnego
systemu do rozwiązania docelowego jest jednym z najtrudniejszych zadań w procesie
wdrożenia  systemu i  powinno być  podporządkowane misji  „maksymalnego przejęcia
danych”. 

Ten  oczywisty  fakt  wynika  ze  zwyczajowych  miar  oceny  skuteczności  wdrożenia
systemu  informatycznego,  które  sprowadzają  się  do  oceny  ilości  i  jakości
zgromadzonych w nim danych, w tym dostępności danych historycznych sprzed tzw.
„godziny zero” wdrożenia systemu.

Decyzje o tym, czy określone dane warto „migrować” do nowego systemu powinny być
podejmowane zawsze z dużą rozwagą oraz rezerwą i powinny być poprzedzone dokładną
analizą zgromadzonych w bazach danych oraz analizą generowanych na ich podstawie
informacji (raportów i zestawień). 

W zakres tych weryfikacyjnych działań wchodzą:

 Określenie ilości dostępnych, „prawidłowych” składniowo i znaczeniowo danych,

 Ocena jakości i „użyteczności” danych czyli tzw. wiarygodności danych

 Ocena dostępności technicznej danych, czyli możliwości „odczytania” danych lub
eksportowania danych z obecnych baz danych.

50 Wytyczne  dotyczące  Studium  Wykonalności  w  zakresie  Społeczeństwa  Informacyjnego
(ZPORR Działanie 1.5) Rozdział 3.6.2 Trwałość projektu str.  14 zwierają wymóg udzielenia
jednoznacznych  odpowiedzi  na  pytania  ...  „Kto będzie  zarządzał  projektem w trakcie  jego
realizacji jak i po wdrożeniu systemu?”
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Zwłaszcza ostatnia kwestia jest krytyczna, bowiem decyduje o realizowalności samego
procesu migracji, który może być poprowadzony na dwa sposoby z punktu widzenia ich
wykonawcy:

1. Przez dostawcę oprogramowania aplikacyjnego stanowiącego rozwiązanie docelowe,
ale pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednego z poniższych warunków:

 dostępności  dokumentacji  technicznej  opisującej  strukturę  przenoszonych  baz
danych,

 dostępności  funkcji  eksportu  w  zastępowanym  oprogramowaniu  aplikacyjnym,
posiadającej  możliwość  eksportowania  wszystkich  lub  wybranych  danych  oraz
posiadającej dostępny, opublikowany opis formatu danych (struktury danych pliku
eksportowego), 

 przy  współpracy  biznesowej  dostawcy  zastępowanego  oprogramowania
aplikacyjnego,

2. Przez  dostawcę  zastępowanego oprogramowania  aplikacyjnego,  który  w  formule
współpracy  z  Zamawiającym  implementuje  w  swoim  oprogramowaniu  funkcję
eksportu do uzgodnionego formatu wymiany danych. 

W  przypadku  opracowania  niniejszej  Strategii  Informatyzacji  Urzędu  Miasta
Ciechanów wykonano ogólną inwentaryzację techniczną zasobów informatycznych (w
tym oprogramowania aplikacyjnego), która wykazała:

 Prawie 100% wiarygodność baz danych, 

 Brak  dokumentacji  technicznej  na  poziomie  gwarantującym  możliwość
przeprowadzenia migracji danych przez dostawcę rozwiązania docelowego,

 Brak  umów  serwisowych  lub  innych  uregulowań  prawnych,  które  dawałyby
podstawy do „łatwiejszego” sformułowania wymagań i realizacji biznesowej procesu
migracji przez dostawcę zastępowanego oprogramowania aplikacyjnego.

Powyższe  wyniki  dają  podstawę  do  oszacowania  kosztów  migracji  danych  według
podejścia, w którym koszt ten można wyliczyć według następującego wzoru: 

<ilość zastępowanego oprogramowania aplikacyjnego> * <szacunkowy nakład pracy na
opracowanie programu do importu lub eksportu danych dla jednego modułu> * średnia
stawka godzinowa usługi informatycznej z ofert potencjalnych dostawców>

Jednak nawet tego typu próby przeliczenia kosztów migracji nie obejmują całości zadań
związanych z rozwiązaniem problemu migracji danych do nowego środowiska aplikacji
docelowej. Bowiem wielokrotnie zdarza się, że przeniesione dane nie mogą mieć statusu
poprawnych do  czasu  ich  weryfikacji  i  /  lub  uzupełnienia   przez  użytkowników -
pracowników Urzędu Miasta, a ten koszt i czas pracy jest najtrudniej oszacować. 

Dane te muszą być półautomatycznie korygowane lub uzupełniane przez specjalnie do
tego  celu  opracowane  oprogramowania  a  nad  całością  muszą  czuwać  specjaliści
dostawcy aby dokonać ostatecznej weryfikacji danych. Jak widać problem jest bardzo
złożony i można tutaj popełnić duży błąd w obie strony. 

Stąd,  na potrzeby  oszacowania kosztów tej  usługi,  przyjęto  poziom kosztów w
wysokości 15% wartości  oprogramowania aplikacyjnego. 
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12.4.4 Komponent „Działania związane”

12.4.4.1 Pozyskanie danych „mapowych”

Funkcjonowanie Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) bez bazy danych zawierającej
dane  „mapowe”  jest  bezzasadne.  Oczywiście  można  pozyskać  dane   z  różnych
nieautoryzowanych źródeł. Jednak zasadniczy „podkład mapowy” systemu SIP powinny
tworzyć  źródłowe  dane  z  Powiatowego  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej  i
Kartograficznej (PODGiK).  Kluczową rolę wśród nich odgrywa tematyczna warstwa
danych  ewidencji  gruntów  i  budynków.  Dane  te  są  udostępniane  administracji
samorządowej nieodpłatnie zgodnie z Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (pgik)
art.  24  gdzie pkt.  4  stanowi „...Starosta  zapewnia  gminom nieodpłatnie bezpośredni
dostęp do danych ewidencji gruntów i budynków”.

Przepisy  szczegółowe precyzują  powyższy  zapis  i  określają  wymóg funkcjonowania
umowy - porozumienia o udostępnianiu danych z państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (pzgik).

Oprócz  ww.  warstwy  tematycznej  ewidencji  gruntów  i  budynków  na  potrzeby
budowanego  Systemu  Informacji  Przestrzennej  należałoby  jeszcze  pozyskać  dane
reprezentujące  zobrazowanie  terenu  w formie zdjęcia  lotniczego,  ortofotomapy  oraz
numerycznego modelu  terenu  (rzeźby  terenu).  Tak  pozyskane  dane  w  połączeniu  z
warstwą  wysokościową  ewidencji  budynków  mogą  być  bardzo  użyteczne  podczas
prowadzenia  różnego  rodzaju  analiz  i  symulacji  w  sytuacjach  np.  zagrożenia
kryzysowego.

Na dzień dzisiejszy zasoby PODGiK dla obszaru miasta Ciechanów (arkusz N-34-114)
nie zawierają aktualnej ortofotomapy. Sytuacja ta może ulec zmianie w II połowie 2005
roku,  kiedy  to  zasób  zostanie  wzbogacony  o  ortofotomapę  opracowaną  ze  zdjęć
lotniczych  PHARE  1:26000  wykonywanych  na  potrzeby  Systemu  Identyfikacji
Działek Rolnych ang.  LPIS  Land Parcel Identification System. (Informacja  na
podstawie serwisu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii System Zarządzania Danymi
Fotogrametrycznym.) http://217.153.152.210/szdf_strona/ortofoto.html 
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Rysunek 10 Pokrycie ortofotomapy ze zdjęć skali 1:26000 (II połowa 2005 rok)

Oczywiście można zlecić wykonanie ortofotomapy niezależnie od ww. działań.  Takie
opracowanie dostarczy nam również numeryczny model powierzchni terenu oraz model
terenu (DTM, DSM). Jednak koszt wykonania metodą tradycyjną kształtuje się od 170 zł
netto za km² do 800-900 złotych netto / km² dla ortofotomapy opracowanej wg. nowej
technologii cyfrowej z rozdzielczością terenową piksela 20-10 cm w terenie51. 

Jednak  na  potrzeby  oszacowania  kosztów  tego  typu  działań,  przyjmuje  się
szacunkowy koszt:

1. zakupu ortofotomapy z pzgik lub opracowania fotomapy do 
kwoty około 24 000,00 złotych netto,

2. opracowania obiektowej mapy sytuacyjnej dla obszaru miasta około 50 000,00
złotych netto

co razem stanowi to 72 tys. złotych netto. 

12.4.4.2 Infrastruktura podpisu elektronicznego 

Wymagania  prawne  w  zakresie  podpisu  elektronicznego  zobowiązują  Urząd  do
przygotowania się do wdrożenia takiego rozwiązania w ciągu najbliższych, niecałych 2
lat.  Jednak  koszty  podpisu  kwalifikowanego  spełniającego  w  całości  wymagania
obowiązującej  ustawy  są  bardzo  znaczące  i  nie  zamykają  się  wyłącznie  na  etapie
inwestycji  związanej  z  nabyciem  certyfikatu,  ale  również  wiążą  się  z  kosztami
utrzymania zakupionego cyfrowego certyfikatu. 

51 zgodnie  z  Art.  7c  pkt.  2  ustawy pgik  marszałkowie  województwa  są  zobowiązani  do
wykonania ortofotomapy dla obszaru województwa
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Lp. Dostawca Opis techniczny Cena netto
PLN

1. Unizeto Sp. z
o.o.

Wydanie certyfikatu kwalifikowanego –
komplet z kartą kryptograficzną ( na 1 rok) /
odnowienie na 1 rok

190,00 /
95,00

Unizeto Sp. z
o.o.

Wydanie certyfikatu kwalifikowanego –
komplet z kartą kryptograficzną ( na 1 rok)
oraz czytnikiem kryptograficznym USB w
ramach pakietu Suscriptor Q 01 Basic Set ( w
tym oprogramowanie: podpisujące proCertum
SecureSign wraz z modułem
uwierzytelniającym zabezpieczającym
aplikację spełniające wymagania Ustawy o
podpisie elektronicznym – deklaracja
zgodności wg PN-EN 45014) oraz
oprogramowanie weryfikujące proCertum
SecureSign Ver, podręcznik użytkownika,
inne) 

439,00

2. Signet
(TP S.A.)

Wydanie certyfikatu kwalifikowanego –
komplet 

440,98

Tabela 26 Koszty certyfikatu kwalifikowanego

Obecne  założenia  realizacyjne  procesu  informatyzacji  Urzędu  zakładają  stopniowe
wdrożenie podpisu  elektronicznego,  dopiero na  drugim etapie wdrożenia  systemu E-
URZĄD. 

12.4.4.3 Organizacja struktur informatycznych

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz wyników ankiet inwentaryzacyjnych
należy  wysunąć  wnioski  o  konieczności  reorganizacji  służb  informatycznych,  które
stanowi  na  dzień  dzisiejszy  dwuosobowy  zespół  informatyków,  wspierany  raczej
incydentalnie jeszcze jedną osobą na warunkach umowy zlecenia, umowy o dzieło.

Wydaje się, że taki poziom ilości pracowników służb technicznych nie zagwarantuje
pełnego i sprawnego funkcjonowania docelowego systemu E-URZĄD. 

Do rozwiązania powyższego problemu obsługi technicznej systemu E-URZĄD można
podejść na kilka sposobów, w tym przez:

 powołanie administratorów poszczególnych systemów dziedzinowych, spoza służb
informatycznych, co może znacząco obniżyć koszty pośrednie IT,

 zatrudnienie pracowników na etacie informatyków odpowiedzialnych za świadczenie
usług  „pierwszej  linii  serwisu  -  pomocy”  w  zakresie  obsługi  sprzętu  i
oprogramowania,

 zwiększenie obsługi zewnętrznej - włącznie do wydzielenia i przekazania procesu
przetwarzania danych poza instytucję Urzędu (ang. Outsourcing).

W sytuacji  Urzędu Miasta  Ciechanów wydaje się celowe powołanie nowej jednostki
organizacyjnej w formie Referatu Informacji i Informatyki (RIiI).
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12.4.4.4 Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacyjnego

Planowane  wdrożenie  nowego  systemu  aplikacyjnego  tj.  Zintegrowanego  Systemu
Informatycznego  E-URZĄD  wymaga  odniesienia  się  do  kwestii  bezpieczeństwa
informacji już na etapie planowania całości przedsięwzięcia. Środki bezpieczeństwa są
tym kosztowniejsze i trudniejsze do wprowadzenia, im na późniejszym etapie wdrożenia
są uwzględniane. 

Zatem najwłaściwsze jest zaplanowanie środków bezpieczeństwa na etapie budowy
koncepcji systemu oraz jego realizacji i wdrożenia w formie stosownych wymagań
do systemu oraz wymagań dla organizacji. 

Całość  ww.  i  zidentyfikowanych  wymagań  oraz  zasad  funkcjonowania  organizacji
powinna zawierać się w opracowaniu pt.  „Polityka Bezpieczeństwa Informacyjnego
Urzędu” (PBIU).

Opracowanie PBIU to nie tylko technologiczne wymagania, jak konieczność stosowania
szyfrowania  SSL  przy  przesyłaniu  danych  w  intranecie  lub  internecie,  lecz  przede
wszystkim  wymagania  organizacyjne  obejmujące  wykorzystywanie,  przetwarzanie  i
udostępnianie informacji z SZI E-URZĄD. 

Wydaje  się,  że  najbardziej  celowym jest  podzielenie  prac  nad opracowaniem i
wdrożeniem PBIU na dwa etapy:

1. Opracowanie  zasadniczych założeń polityki  bezpieczeństwa  jeszcze na  etapie
opracowania  ostatecznych  wymagań  do  rozwiązania  docelowego  przed
otwarciem  postępowania  przetargowego  na  pierwszy  etap  dostawcy
komponentów ZSI E-URZĄD, 

2. Przeprowadzenie  audytu  bezpieczeństwa  systemu  informatycznego  (sieć
komputerowa, wdrażany system E-URZĄD),

3. Opracowanie lub modernizacja procedur bezpieczeństwa informacyjnego (w tym
informatycznego) w trakcie wdrożenia systemu E-URZĄD. 

Przy  czym działania  mieszczące się  w pkt.  3  powinny być  traktowane jako proces
ustawiczny ciągłego doskonalenia systemu. 

Lp. Typ Opis techniczny Cena netto
PLN

1. Paris 25 Szafa ogniotrwała pojemność 316 l (razem z
wyposażeniem dodatkowym: szyfrowy zamek
elektroniczny, półka) 
www.rafcom.com.pl

21 000,00

Tabela 27 Szafa ogniotrwała do przechowywania nośników danych 

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że koszt szacunkowy opracowania i
wdrożenia PBIU wynosić będzie około 50 tys. złotych netto, włączając w to koszt
zakupu 1 szafy ogniotrwałej dla nośników magnetycznych i optycznych.
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13Załącznik nr 4. Outsourcing - inny
sposób informatyzacji Urzędu

13.1  Wprowadzenie 
Outsourcing (ang. outside resource using) – można przetłumaczyć jako „korzystanie ze
źródeł zewnętrznych” i polega na wynajmowaniu pewnej grupy usług - zadań, funkcji i
procesów zewnętrznemu usługodawcy specjalizującemu się w danej dziedzinie. 

Najlepsze efekty outsourcing osiąga się w obszarach wymagających sporych nakładów
inwestycyjnych. Do takich dziedzin należą technologie informatyczne (IT).

Outsourcing  stosowany  jest  zwykle,  gdy  zasoby  zewnętrzne  są  dostępne,  wysokiej
jakości i kosztowo porównywalne do standardowego rozwiązania. W dziedzinie IT przez
pojęcie  „standardowego  rozwiązania”  rozumiane  jest  posiadanie  własnego  Działu
Informatyki i korzystania co pewien czas z zewnętrznych, wyspecjalizowanych zasobów.
Konieczność zatrudniania zewnętrznych ekspertów wynika z faktu, że każda średniej i
dużej wielkości firma realizuje co jakiś czas projekt wymagający niezbędnej wiedzy i
doświadczenia  w  realizacji  podobnych  projektów  oraz  umiejętności  koordynacji  i
zarządzania  projektami.  Dlatego  warto  zastanowić  się  nad  w  pełni  spójnym
rozwiązaniem, tj.  takim, w którym zarówno standardowe czynności (np. administracja
sieciami),  jak i  czynności zaawansowane (np.  projekt  i  implementacja  sieci rozległej
WAN) skupione są w jednym miejscu.

Do  niedawna  główną  przeszkodą  przed  zastosowaniem „informatyki  na  zlecenie” w
Polsce była uboga oferta firm zapewniających tego rodzaju usługi. Dzisiaj wartość rynku
usług outsourcingowych bardzo szybko rośnie, a do firm oferujących różne formy tych
usług m.in. należą: IBM Polska, HP Polska, ComputerLand, ośrodki ZETO, Intelligence,
ComArch, COIG, PKP Informatyka.

Szacuje się,  że w Polsce wyspecjalizowane firmy zewnętrzne wykonują ok. 15 proc.
wszystkich usług informatycznych, a z różnych form outsourcingu korzysta aż 49 na 100
największych przedsiębiorstw.

W 2003r  wartość  rynku usług outsourcingowych w Polsce wzrosła  o  ponad 50% i
przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat będzie rosła  w tempie ponad 23%.

13.1.1 Główne korzyści

Wśród głównych korzyści zastosowania outsourcingu wymienia się:

1. ścisłą  koncentrację  na  prowadzeniu  działalności  podstawowej,  ponieważ  kadra
menedżerska  zostaje  uwolniona  od  wielu  czasochłonnych  czynności
administracyjnych

2. redukcję  kosztów  inwestycyjnych,  ponieważ  nie  jest  konieczne  inwestowanie  w
infrastrukturę  teletechniczną;  nie  ma  potrzeby  natychmiastowego  i  trwałego
angażowania kapitału przedsiębiorstwa w sferę obsługiwaną przez outsourcing

3. obniżkę  i  kontrolę  kosztów  operacyjnych,  także  dzięki  unikaniu  konieczności
stworzenia  i  utrzymania  stanowisk  pracy,  kosztów  ubezpieczeń  zdrowotnych,
emerytalnych, szkolenia pracownika, itp.
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4. zwiększenie efektywności działania, ponieważ część organizacji zostaje powierzona
grupie  fachowców,  którzy  swoją  wiedzą,  umiejętnościami  i  doświadczeniem
przewyższają  zwykle  pracowników  klienta;  firma  outsourcingowa  wykonując
podobne czynności w wielu firmach może zatrudnić lepszych fachowców, ponieważ
jest konkurencyjna płacowo

5. lepsze wykorzystanie czasu pracy - w przeciwieństwie do pracownika zatrudnionego
na etacie firma outsourcingowa pracuje wyłącznie wtedy, gdy jest coś do zrobienia,
jeśli istnieje taka potrzeba (np. w przypadku awarii - również w soboty i niedziele)

6. uzyskanie większej stabilności - brak uzależnienia od problemów własnego personelu
(choroby, urlopu, opieki nad dzieckiem) 

7. przeniesienie ryzyka związanego z zarządzaniem zleconą funkcją na zewnętrznego
usługodawcę 

8. podniesienie poziomu bezpieczeństwa przed niepowołanym dostępem lub przed utratą
danych

9. dostęp do najnowszych technologii

10.brak ryzyka starzenia się technologii, ponieważ jest to problem firmy outsourcingowej

11.możliwość  korzystania  z  usług  ekspertów o  dużym doświadczeniu  i  fachowości,
których  zatrudnienie  byłoby  zbyt  drogie  i  nieracjonalne;  umowa  z  firmą
outsourcingową  to  więcej  niż  zatrudnienie  pojedynczego  fachowca  -  specjalista
skierowany  do  współpracy  z  przedsiębiorstwem  korzysta  z  całej  wiedzy
zgromadzonej w firmie doradczej,  z  firmowych baz  danych oraz  z  porad  innych
ekspertów.

13.1.2 Zagrożenia

1. uzależnienie się  od  dostawcy  –  ryzyko zagrożenia  dla  działalności  podstawowej
klienta w przypadku nie wywiązywaniu się z obowiązków usługodawcy

2. powierzenie zewnętrznemu podmiotowi istotnych danych klienta – ryzyko ujawnienia
zastrzeżonych danych

13.1.3 Modele outsourcingu IT

1. usługi outsourcingu świadczone w siedzibie klienta - 
do takich usług należą np. serwis urządzeń komputerowych lub sieci, wynajem
sprzętu informatycznego, zarządzanie aplikacjami, rozwój oprogramowania
użytkowego, wsparcie techniczne (pomoc) dla użytkowników

2. wsadowe przetwarzanie danych - 
przetwarzanie danych klienta w centrum obliczeniowym usługodawcy, 

3. hosting -
polega na instalacji i eksploatacji aplikacji i baz danych klienta w centrum
przetwarzania danych usługodawcy (na jego sprzęcie, z wykorzystaniem
oprogramowania systemowego i narzędziowego) oraz ich udostępnienie za pomocą
łączy telekomunikacyjnych lub Internetu

4. ASP (ang. Application Service Provider) - 
podobnie jak hosting, ale całość oprogramowania jest własnością usługodawcy
(dzierżawa aplikacji) i może być dzielona pomiędzy kilku klientów
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13.1.4 Poziom Gwarantowanych Usług (SLA)

Centralną  częścią  umowy  o  świadczeniu  usług  outsourcingowych  jest  dokument
określający  Poziom Gwarantowanych Usług (ang.  Service Level Agreement -  SLA),
którego treścią jest zdefiniowanie relacji pomiędzy dostawcą usług, a klientem.

Najistotniejsze składniki SLA, to:

1. zakres usługi

2. parametry gwarantowanej jakości

3. sposób pomiaru i raportowania

4. cena usługi, zależność ceny od jakości realizacji usług

5. dodatkowo określa się możliwość świadczenia usług, o które klient może zwrócić się
do usługodawcy.

Sformułowania SLA powinny bardzo jasno określać zakres usługi, role dostawcy oraz
odbiorcy  usług.  Usługodawcy,  podpisując  SLA  przejmują  jednoznacznie
odpowiedzialność za  precyzyjnie opisaną  jakość świadczonych usług oraz  obowiązek
stałego pomiaru jakości świadczonych usług.

SLA powinno również zawierać sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych: tryb
zgłaszania awarii, czasy reakcji i czasy naprawy, sposób i częstotliwość raportowania o
sytuacjach awaryjnych.

Najczęściej przyjmowaną zasadą finansowania usług outsourcingowych. jest ryczałtowa
opłata  miesięczna,  choć możliwe są  inne modele finansowania  (np.  w zależności od
osiągniętego poziomu kosztów lub redukcji kosztów). Ważną częścią umowy są  kary
finansowe dla usługodawcy za niedotrzymanie parametrów jakościowych lub dla klienta
za nieuzasadnione zerwanie umowy.

Typowe dodatkowe usługi informatyczne to:

 zakupy i dostawy

 uaktualnianie sprzętu i oprogramowania

 szkolenia

 inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania

 profilaktyka antywirusowa

 przeglądy konserwacyjne.

13.1.5 Technologia CITRIX

Wielu dostawców usług outsourcingowych proponuje tzw.  „serwerowe przetwarzanie
danych (ang. Server-based Computing), wykorzystujące technologię CITRIX.

Zasadniczym elementem tego typu  przetwarzania  danych jest  serwer  wyposażony w
wielodostępny i wieloużytkowy system operacyjny, który pozwala wielu użytkownikom
w  tym  samym czasie  logować  się  i  uruchamiać  aplikacje  na  jednym serwerze  w
rozdzielonych, chronionych sesjach. Serwer jest umieszczony w centrum przetwarzania
danych dostawcy usług outsourcingowych.

Drugim  elementem  jest  technologia  firmy  CITRIX  umożliwiająca  wykorzystanie
komputera klasy PC jako terminal podłączony do serwera za pomocą sieci lokalnej lub
rozległej.  Zadaniem  terminala  jest  wyświetlanie  obrazu  na  ekranie  monitora  oraz
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przekazywanie  znaków  z  klawiatury  i  myszki  -  100%  aplikacji  wykonuje  się  na
serwerze. 

Dzięki niskim wymaganiom dotyczącym połączenia sieciowego i małej ilości informacji
przesyłanej siecią oraz niskim wymaganiom sprzętowym komputerów  używanych jako
stacje robocze, można do tego celu wykorzystać również starsze komputery (począwszy
od Intel 286), pracujące pod kontrolą różnych systemów operacyjnych (od Windows 3.1
do Windows XP,  Dos,  Unix, Linux itd),  terminale graficzne lub urządzenia osobiste
nowej generacji (WinCE, PocketPC). 

 Rysunek 11 Idea technologii CITRIX

13.2Zastosowane podejście 
Celem  zweryfikowania  dostępności  i  zakresu  tego  typu  usług  przed  podjęciem
ostatecznej  decyzji  co  do  zakresu  i  sposobu  informatyzacji  Urzędu w ramach  prac
niniejszego zlecenia przeprowadzono wstępną procedurę przeglądu ofert potencjalnych
dostawców na rynku polskim. Tym samym o złożenie oferty informacyjnej Wykonawca
poprosił:

1. ZETO S.A. w Poznaniu 

2. IBM Polska w Warszawie

13.2.1 Podstawowy zakres outsourcingu

13.2.1.1 Założenia 

 Ilość jednoczesnych użytkowników systemu informatycznego ze strony Klienta = 80 

 Czas reakcji na awarię = 2 godziny
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 Czas naprawy = 4 godziny

 Proponowany okres umowy – 3 lata

13.2.1.2 Hosting

 Przetwarzanie Danych Klienta: wynajem serwera aplikacji, bazy danych i plików,
infrastruktury teleinformatycznej w Centrum Przetwarzania 

 Ochrona przed utratą Danych Klienta

 Ochrona Danych Klienta przed niepowołanym dostępem 

 Ochrona antywirusowa

13.2.1.3 Zarządzanie aplikacjami

 Instalacja oprogramowania Klienta w Centrum Przetwarzania

 Instalacja uaktualnień oprogramowania Klienta w Centrum Przetwarzania 

 Nadzór  nad  eksploatacją  oprogramowania  Klienta  zainstalowanego  w  Centrum
Przetwarzania

13.2.1.4 Łącza telekomunikacyjne

 Urządzenia telekomunikacyjne w Centrum Przetwarzania

 Doprowadzenie  sygnału  telekomunikacyjnego  do  siedziby  Klienta  (łącze
podstawowe, łącze zapasowe)

13.2.2 Zakres rozszerzony

13.2.2.1 Wynajem urządzeń teleinformatycznych w siedzibie Klienta

 Instalacja, nadzór nad eksploatacją i serwis urządzeń sieci rozległej (WAN)

13.2.2.2 Wynajem urządzeń informatycznych w siedzibie Klienta

 Instalacja, nadzór nad eksploatacją i serwis urządzeń sieci lokalnej

 Wynajem stacji roboczych z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym

 Wynajem urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery...)

 Serwis stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych

 Instalacje i nadzór nad eksploatacją programów biurowych

13.3  Oferta ZETO Poznań w układzie podstawowych wymagań  umowy
SLA – zakres podstawowy

Należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy zakresem podstawowym, a rozszerzonym:
firma  ZETO  Poznań  proponuje  nie  obejmować  w  zakresie  podstawowym  kosztu
doprowadzenia sygnału telekomunikacyjnego do siedziby Urzędu.
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13.3.1 Elementy proponowanych rozwiązań technicznych

13.3.1.1 Rozwiązania wchodzące w skład standardowej oferty

Lp. Element Opis – wyjaśnienia
1. Platforma sprzętowa Serwery bazodanowe IBM (mainframe):

z800 0C1 (zOS produkcyjny), 
S/390 RB6 (zOS, OS/390, Linux zapasowy),
S/390 RA6 (Linux)
Serwery aplikacji:
Intel 32-bitowe (Xeon)
Intel 64-bitowe (Itanium)
IBM S/390 R24 

2. Platforma systemowa Serwery bazodanowe IBM (mainframe):
zOS 1.4 (produkcyjny), 
OS/390 2.10,
Linux SuSE
Serwery aplikacji:
Windows 2000/2003
Linux 

3. Systemy zarządzania bazą
danych (wraz z kosztem
ich wynajęcia) 

ORACLE 8i/9i Enterprise Processor – zOS,
OS/390, Windows 
Dowolne open source (MySQL, PostgreSQL,
FireBird) – Linux
Koszt wynajęcia bazy Oracle wchodzi w cenę
za jedno stanowisko w modelu goszczenia
aplikacji (hosting) podany w p. 1.4.4 poz. 1
tabeli (zgodnie z ofertą)

4. Inne oprogramowanie
narzędziowe

QUEST – obsługa i monitorowanie baz Oracle
Citrix MetaFrame – praca terminalowa

5. Zabezpieczenia przed
utratą zasilania

APC 60 kVA, dwa niezależne kierunki
zasilania z sieci 0,4 kV

6. Inne ---

13.3.1.2 Rozwiązania wynajmowane za dodatkową opłatą

Lp. Element Opis – wyjaśnienia – koszt wynajmu
1. Platforma sprzętowa Stacje klienckie:

Intel 32-bitowe
2. Platforma systemowa MS Windows/DOS dowolna wersja, Unix/Linux

3. Systemy zarządzania bazą
danych 

---

4. Inne oprogramowanie
narzędziowe

Klient ICA (Citrix)

5. Uwagi ---
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13.3.2 Wymagania dotyczące Klienta 

13.3.2.1 Telekomunikacja

Lp. Parametr Opis – wyjaśnienia
1. Typ łącza podstawowego Łącze STAŁE (gwarancja przepustowości):

TP SA Polpak-T Frame Relay - 1Mbit/s
Opłata aktywacyjna : 1950,78 zł
brutto

Opłata abonam. mies.: 1511,58 zł
brutto

CIR 256 kbit/s dla PVC w jednym kierunku za
każdy 1 km : 19,52 zł
brutto

ŁĄCZE INTERNET ( bez gwarancji):
TP SA Polpak-T Frame Relay - 1Mbit/s
Opłata aktywacyjna : 1950,78 zł
brutto

Opłata abonam. mies.: 1511,58 zł
brutto

Stałe PVC 256 kbit/s: 963,80 zł
brutto

2. Typ łącza zapasowego TP S.A  ISDN tp:
Pakiet (1 dostęp 2x64 kbit /s): 244,00 zł brutto

(zalecamy co najmniej 2 dostępy)
Opłata za połączenia:
inicjacja: 0,12 zł brutto

naliczanie międzystrefowe 60 s.: 0,29 zł brutto

3. Wymagane (zalecane)
urządzenia
teleinformatyczne łącza
podstawowego

Zalecane urządzenia firmy Cisco np. ruter
2610XM-DC z modułami: 
--   WIC-1T: 1-port high speed serial
--   NM-4B-S/T: 4-port ISDN BRI network
module (S/T interface)

4. Wymagane (zalecane)
urządzenia
teleinformatyczne łącza
podstawowego

Ww. urządzenie zawiera moduł dla łącza
zapasowego.

5. Uwagi ---

13.3.2.2 Sieć lokalna

Lp. Parametr Opis – wyjaśnienia
1. Wymagany (zalecany) rodzaj

okablowania 
Zalecamy sieć LAN kategorii 5 zbudowaną z
wykorzystaniem przełączników co najmniej
10/100 Mbit/s

2. Wymagane (zalecane)
urządzenia aktywne sieci
lokalnej

Zalecamy urządzenia aktywne firm Cisco

3. Uwagi ---
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13.3.2.3 Stacje robocze i urządzenia peryferyjne

Lp. Parametr Opis – wyjaśnienia
1. Wymagane (zalecane)

parametry stacji roboczych
W przypadku zastosowania rozwiązania
terminalowego Citrix MetaFrame wymagania są
minimalne - dla stacji Intel na poziomie Pentium
200 MHz i 64 MB RAM, w przypadku innych
rozwiązań wymagania są określane przez system
operacyjny, i dla MS Windows XP jest to
minimum procesor 800 MHz i 128 MB RAM.
Monitor i karta graficzna umożliwiające
rozdzielczość co najmniej  800 x 600 - przy
takiej konieczne jest ukrywanie paska zadań (dla
pełnego komfortu pracy wskazany jest ekran 17”
CTR (lub 15” LCD) i rozdzielczość 1024 x 768)

2. Wymagane (zalecane)
oprogramowanie systemowe
i narzędziowe stacji
roboczych

Dla pracy terminalowej dowolne obsługiwane
przez Citrix MetaFrame, w innym przypadku
MS Windows 2000 Professional lub XP albo
Linux

3. Wymagane (zalecane) typy
urządzeń peryferyjnych

Drukarki laserowe z sieciowymi serwerami
wydruku

4. Uwagi ---

13.3.3 Gwarancja jakości świadczonych usług

13.3.3.1 Parametry jakości

Lp. Parametr Oferowana wartość parametrów 
1. Dostępność – łącze

podstawowe
Zgodne w warunkami oferowanym przez
operatora telekomunikacyjnego

2. Dostępność – łącze
zapasowe

Zgodne w warunkami oferowanym przez
operatora telekomunikacyjnego

3. Wydajność Parametr „wydajność” może być określony przez
stosowany współczynnik dostępności liczony w %
w stosunku do uzgodnionego czasu dostępu –
proponowana wartość 98% w zakresie czasu
dostępu 250 godz. miesięcznie

4. Czas reakcji na awarię Uzależniony od kategorii awarii stosowanej w
ZETO:
a) dla kategorii I – niezwłocznie 
b) dla kategorii A – 1 godzina 
c) dla kategorii II – 2 godziny
d) dla kategorii III – 3 godziny
e) dla kategorii F – wg oddzielnych uzgodnień

W przypadku łączy TP SA wykonywane przez
operatora wg warunków - usuwanie awarii
w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia
usterki lub wykrycia jej przez TP (w godzinach
pracy służb technicznych) 
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Lp. Parametr Oferowana wartość parametrów 
5. Czas usunięcia awarii Uzależniony od kategorii awarii stosowanej w

ZETO i wyliczony w sposób zapewniający
uzyskanie współczynnika dostępności:
a) dla kategorii I – z zachowaniem
współczynnika dostępności określonego w p.3 z
konsekwencją płacenia ustalonej kary w
przypadku przekroczenia
b) dla kategorii A – 4 godziny
c) dla kategorii II – 4 godziny
d) dla kategorii III i F – wg każdorazowych
uzgodnień, za oddzielnym wynagrodzeniem

6. Serwisowanie platformy
bazodanowej

Serwery IBM produkcyjny i zapasowy są
serwisowane przez firmę IBM

7. Parametry ciągłości
działania platformy
bazodanowej – sprzęt i
system operacyjny

Serwery IBM zSeries – poziom ciągłości (RAS -
Reliability, Availability, Serviceability) 99,9 % w
skali roku w odniesieniu do czasu dostępu

8. Wyspecjalizowana do
przetwarzania masowego
platforma bazodanowa

Serwery IBM zSeries i G5 spełniający te wymogi
ze względu na oddzielny procesor I/O (oraz
możliwość rozbudowy o kanały FICON)

9. System pamięci masowych
na macierzach RAID5

Użytkowane produkcyjnie urządzenia EMC
Simmetrix i Hitachi Freedom Storage

10. System tworzenia kopii
zapasowych na
nowoczesnych
urządzeniach klasy
automat biblioteczny z
serwisem

Użytkowany produkcyjnie automat IBM 3494,
serwisowany przez producenta

11. Wykorzystywanie
kryptografii sprzętowej

Maszyny IBM zSeries i G5 posiadają wbudowany
koprocesor kryptograficzny

12. Wykorzystywanie
architektury 64-bitowej dla
platformy bazodanowej

Maszyny IBM zSeries obsługują architekturę 64-
bitową

13. System Zarządzania
Jakością według uznanych
standardów, w tym
dostosowanych do branży
oferenta i dostarczanej
usługi

Wdrożony i certyfikowany przez PCBC (w tym w
zakresie Informatycznej Obsługi Zewnętrznej -
outsourcingu) SZJ zgodny z normą PN EN ISO
9001:2001, przygotowania do przejścia na
normę ISO 90003:2004 będącej rozszerzeniem
normy ISO 9001:2000

14. System Zarządzania
Bezpieczeństwem
Informacji zgodny z normą
BS 7799-2:2002 – co
najmniej wdrażany lub
wdrożony i certyfikowany

Przystąpienie do opracowania SZBI wg normy
BS 7799-2:2002 (docelowo PN-I-7799-2) we
wrześniu 2004 r.
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Lp. Parametr Oferowana wartość parametrów 
15. Uwagi Kategorie awarii stosowane przez ZETO:1)

I. problemy w funkcjonowaniu Platformy
Sprzętowo-Systemowej lub Platformy
Dostępowej, które całkowicie uniemożliwiają
wykorzystywanie przez co najmniej połowę z
liczby jednoczesnych użytkowników aplikacji lub
bazy danych
A. problemy w funkcjonowaniu aplikacji lub bazy
danych, które całkowicie uniemożliwiają
wykorzystywanie funkcjonalności co najmniej
jednego modułu danej aplikacji. 
II. problemy niezaliczone do awarii kat. A lub
kat. I lub kat. III, które nie uniemożliwiają
korzystanie z aplikacji lub bazy danych. 
III. wszelkie problemy leżące po stronie klienta
spowodowane w szczególności:
a) użytkowaniem aplikacji lub bazy danych w
sposób sprzeczny z instrukcją użytkownika lub
ograniczeniami określonymi umową
b) działaniem wirusa komputerowego,
c) aktami wandalizmu,
d) korzystaniem z aplikacji lub bazy danych
przez użytkowników innych niż nazwani,
e) ingerencją administratora aplikacji w jej
konfigurację niezgodnie z Instrukcją
użytkownika,
F. pozostałe zdarzenia i okoliczności, które nie
mogą być zakwalifikowane do ww. kategorii I, A,
II lub III.

Wg danych TP S.A:
Certyfikat jakości tp SLA standard:
--Udzielany wszystkim Klientom, bez 
   konieczności podpisania dodatkowej umowy 
-- Gwarancja rocznej dostępności usługi 
    na poziomie 98,5 % 
-- Usuwanie awarii w ciągu 24 godzin od 
    momentu zgłoszenia usterki lub wykrycia jej 
    przez TP (w godzinach pracy służb 
    technicznych) 
-- Brak opłat za certyfikat 
-- Brak rekompensaty za niedotrzymanie 
    uzgodnionych warunków świadczenia usługi
Certyfikat jakości tp SLA progres :
-- Gwarancja rocznej dostępności usługi 
    na poziomie 99,6% 
-- Usuwanie awarii w ciągu 16 godzin od 
    momentu jej zgłoszenia lub wykrycia jej 
    przez TP 
-- Dostępność służb technicznych 24 godziny 
    na dobę, od poniedziałku do piątku 
-- Bonifikata za niedotrzymanie uzgodnionego 
   w umowie terminu usunięcia awarii; 
   naliczana za każdą rozpoczętą godzinę ponad 
   gwarantowany w umowie czas usunięcia 
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13.3.3.2 Sposób pomiaru parametrów 

Lp. Parametr Opis – wyjaśnienia
1. Sposób pomiaru czasu

dostępu
Zakres w punkcie 2.

2. Sposób pomiaru wydajności W oparciu o miesięczny raport łącznej liczby
godzin dostępu i czasu przeznaczonego na
usuwanie awarii z prowadzonego Rejestru
Zgłoszeń, aplikacji wspomagających zarządzanie
bazą danych typu RMF, SMF, Spotlight, pliki
logowania do bazy danych

3. Czas reakcji na awarię W oparciu o miesięczny raport łącznej liczby
godzin dostępu i czasu przeznaczonego na
usuwanie awarii z prowadzonego Rejestru
Zgłoszeń, szczegółowych raportów czasu pracy 

4. Czas usunięcia awarii W oparciu o miesięczny raport łącznej liczby
godzin dostępu i czasu przeznaczonego na
usuwanie awarii z prowadzonego Rejestru
Zgłoszeń, szczegółowych raportów czasu pracy

5. Serwisowanie platformy
bazodanowej

Oświadczenie z potwierdzeniem producenta

6. Parametry ciągłości
działania platformy
bazodanowej – sprzęt i
system operacyjny

Oficjalne dane producenta

7. Wyspecjalizowana do
przetwarzania masowego
platforma bazodanowa

Oficjalne dane producenta

8. System pamięci masowych
na macierzach RAID5

Oficjalne dane producenta

9. System tworzenia kopii
zapasowych na
nowoczesnych urządzeniach
klasy automat biblioteczny

Oświadczenie z potwierdzeniem producenta

10. Wykorzystywanie
kryptografii sprzętowej

Oficjalne dane producenta

11. Wykorzystywanie
architektury 64-bitowej dla
platformy bazodanowe

Oficjalne dane producenta

12. System Zarządzania
Jakością według uznanych
standardów, w tym
dostosowanych do branży
oferenta i dostarczanej usługi

Certyfikat akredytowanej w PKA jednostki
certyfikującej

13. System Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji
zgodny z normą BS 7799-
2:2002 – co najmniej
wdrażany lub wdrożony i
certyfikowany

Oświadczenie i potwierdzenie zewnętrznej firmy
konsultingowej wspierającej wdrożenie
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13.3.3.3 Organizacja

Lp. Parametr Opis – wyjaśnienia
1. Przekazywanie Klientowi

archiwum Danych Klienta
Wg umowy, z dowolną technologicznie możliwą
częstotliwością (np. codziennie po zakończeniu
sesji dostępowej)

2. Wsparcie techniczne dla
użytkowników (help desk)

Wg umowy, w zakresie obsługiwanych platform
sprzętowo-systemowych, systemy użytkowe – w
przypadku wdrażania 

3. Procedura zgłaszania awarii Usługi serwisowe w oparciu o Karty Zgłoszenia
Serwisowego i przyjęty sposób przyjmowania i
reakcji na zgłoszenia klientów (prowadzenie)

4. Miesięczny raport
parametrów jakościowych

Na podstawie Rejestru Zgłoszeń Serwisowych

5. Raport zarządzania
aplikacjami

Na podstawie Rejestru Zgłoszeń Serwisowych

6. Zakres doraźnych usług
świadczonych poza umową o
outsourcing

Możliwość: prowadzenia nadzoru nad bieżącą
eksploatacją aplikacji oraz przygotowywanie
nowych wersji aplikacji, testowania modułów,
wykonywania podniesienia wersji (upgrade)
aplikacji, udostępnianie baz testowych.

7. Uwagi Możliwość świadczenia usług serwisowych na
podstawie oddzielnych umów

13.3.3.4 Finansowanie

Lp. Parametr Opis – wyjaśnienia
1. Miesięczny koszt – wariant

podstawowy
miesięczna opłata ryczałtowa – bazowa za
jednego jednoczesnego użytkownika 310,50 zł.
Wartość obejmuje:
a. licencje systemowe i narzędziowe, w tym

SZRBD Oracle 8i/9i w wersji Enterprise
Processor z asystą techniczną i prawem do
nowych wersji

b. licencje oprogramowania do pracy
terminalowej Citrix MetaFrame 

c. udostępnienie serwera aplikacji i
bazodanowego, 

d. administrowanie infrastrukturą i systemami
operacyjnymi, bazy danych,  ochrony i
zabezpieczenia danych (np. ściany ogniowe,
oprogramowanie antywirusowe itp.) 

i nie obejmuje zakupu aplikacji oraz łączy
telekomunikacyjnych (łącza pomiędzy siedziba
ZETO S.A. w Poznaniu a Klientem) i przy
założeniu, że umowa na świadczenie hostingu jest
podpisana na okres 3 lat.
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Lp. Parametr Opis – wyjaśnienia
2. Kary finansowe za

niedotrzymanie parametrów
jakości

ZETO obniży przysługujące mu miesięczne
wynagrodzenie wyliczone w następujących
przypadkach:
1) o 2,0 %  miesięcznego wynagrodzenia za
każdy 1% mniejszej miesięcznej dostępności niż
określona w umowei
2) o 1,5 % miesięcznego wynagrodzenia za każdą
godzinę zwłoki ZETO w usunięciu Awarii kat. A,
3) o 0,5 % miesięcznego wynagrodzenia za każdą
godzinę zwłoki ZETO w Obejściu Awarii kat. II.

3. Zerwanie umowy z powodu
niedotrzymania parametrów
jakości

68,50 zł * liczba jednoczesnych użytkowników *
ilość miesięcy pozostająca do ustalonego terminu
obowiązywania umowy

4. Odszkodowanie za
nieuzasadnione zerwanie
umowy

68,50 zł * liczba jednoczesnych użytkowników *
ilość miesięcy pozostająca do ustalonego terminu
obowiązywania umowy

5. Uwagi ---

13.4Oferta ZETO Poznań w układzie podstawowych wymagań  umowy
SLA – zakres rozszerzony

13.4.1 Gwarancja jakości świadczonych usług

Lp. Parametr Oferowana wartość parametrów
1. Wydajność – minimalne

parametry techniczne stacji
roboczych

W przypadku zastosowania rozwiązania
terminalowego Citrix MetaFrame wymagania są
minimalne - dla stacji Intel na poziomie Pentium
200 MHz i 64 MB RAM, w przypadku innych
rozwiązań wymagania są określane przez system
operacyjny, i dla MS Windows XP jest to
minimum procesor 800 MHz i 128 MB RAM.
Monitor i karta graficzna umożliwiające
rozdzielczość co najmniej  800 x 600 - dla
pełnego komfortu pracy wskazany jest ekran 17”
CTR (lub 15” LCD) i rozdzielczość 1024 x 768

2. Oprogramowanie stacji
roboczych (system
operacyjny, oprogramowanie
narzędziowe i biurowe)

Dla pracy terminalowej dowolne obsługiwane
przez Citrix MetaFrame, w innym przypadku
MS Windows 2000 Professional lub XP albo
Linux
Oprogramowanie biurowe: Open Office lub MS
Office

3. Czas reakcji na awarię 1 godzina
4. Czas usunięcia awarii 48 godzin (możliwość podstawienia na ten czas

urządzeń zastępczych)
5. Uwagi ---
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13.4.2 Finansowanie
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Lp. Parametr Opis – wyjaśnienia
1. Miesięczny koszt – wariant

rozszerzony
Do wariantu rozszerzonego przyjęto również
doprowadzenie sygnału telekomunikacyjnego do
siedziby Klienta (łącze podstawowe i zapasowe)
– instalacja i eksploatacja przy parametrach
łącza - kanał 256 kbit/s i CIR 16 kbit/s.
Pozostałe warunki to:
a. niezbędne urządzenia WAN/LAN –  ruter

2610XM-DC z ww. modułami 
b. dwa serwery Intel 2,66 GHz, 512 MB

RAM, RAID 3x36 GB
c. stacje robocze w konfiguracji procesor 2,66

GHz, 256 MB RAM, HDD 80 GB, CRT
17”, system MS Windows XP, MS Office
Std. – 80 szt.

d. drukarki laserowe A4 – 15 szt.
e. skanery z interpolacją do 1200 dpi – 5 szt.
f. pakiet serwisowy dla parku 2 serwery, 80

stacji, 15 drukarek, 5 skanerów, urządzenia
aktywne sieci LAN/WAN:
i. 2 wizyty kontrolne miesięcznie

ii. 45 interwencji rocznie
iii. 1 konserwacja PC w roku 
iv. 4 konserwacje drukarek w roku 
v. 1 konserwacja skanera w roku

vi. 1 konserwacja każdego urządzenia
aktywnego w roku

vii. wsparcie techniczne w cenie pakietu 

Koszty miesięczne:
g. 35,70 zł miesięcznie na 1 stację PC

doprowadzenie sygnału telekomunikacyjnego
do siedziby Klienta (łącze podstawowe i
zapasowe) – instalacja i eksploatacja przy
parametrach łącza - kanał 256 kbit/s i CIR 16
kbit/s, instalacja urządzeń sieci LAN/WAN 

h. 686,00 zł miesięcznie
wynajem 2-ch serwerów domenowych Windows
z oprogramowaniem systemowym 

i. 142,00 zł miesięcznie na 1 stację PC
wynajem 80 stacji PC z oprogramowaniem
systemowym i biurowym, 15 drukarek i 5
skanerów 

j. 52,50 zł miesięcznie na 1 drukarkę
wynajem parku 15 drukarek 

k. 17,50 zł miesięcznie na 1 skaner
wynajem parku 5 skanerów

3505,00 zł rocznie na 1 stację PC
ww.pakiet serwisowy dotyczący nadzoru nad
eksploatacją i serwisu urządzeń LAN/WAN, serwis
stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych oraz
instalację i nadzór nad eksploatacja programów
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Lp. Parametr Opis – wyjaśnienia
2. Kary finansowe za

niedotrzymanie parametrów
jakości

150 zł za każdy dzień zwłoki powyżej 48 godzin
usunięcia awarii

3. Uwagi ---

13.5Oferta IBM
Firma IBM Polska przekazała ogólne materiały informacyjne, jednak nie złozyła oferty
w rozumieniu i w zakresie treści SLA.
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14Załącznik nr 5. Wstępny projekt
wewnętrznej sieci komputerowej

Urzędu

14.1  Założenia 
Pomimo zakładanych dwóch lokalizacji Urzędu Miasta - obecnej oraz przy ul. Wodnej,
sieć  komputerowa  (ang.  LAN  –  Local  Area  Network)  stanowić  będzie  spójne  i
jednorodne rozwiązanie sprzętowo - programowe. Technicznie ww. lokalizacje nazwano
punktami dystrybucyjnymi. 

Zgodnie  z  zapisami  i  wymaganiami  instrukcji  kancelaryjnej  przyjęto  w  niniejszej
koncepcji oraz wstępnym projekcie sieci komputerowej fizyczną separację wewnętrznej
sieci  komputerowej  Urzędu  od  wydzielonej  sieci  stanowisk  z  dostępem  do  sieci
publicznej Internet. 

Na tej podstawie przyjęto następujące założenia projektowe:

1. główny punkt dystrybucyjny przy ul. Wodnej obsługiwać będzie minimum 168 gniazd
logicznych sieci wewnętrznej oraz 96 punktów dostępu do sieci Internet,

2. drugi  punkt  dystrybucyjny obsługiwać będzie minimum 72  gniazda  logiczne sieci
wewnętrznej oraz 48 punktów dostępu do siec Internet,

3. dostęp  do  sieci  publicznej  Internet  będzie  realizowany  przez  wydzielony  router
zapewniający minimalny, ale konieczny poziom bezpieczeństwa komunikacji 

4. każda  z  wydzielonych podsieci będzie obsługiwana przez dedykowane jednorodne
urządzenia aktywne

5. przy doborze urządzeń kierowano się względami funkcjonalnymi i ekonomicznymi
tak,  aby stosunek ceny do otrzymanej jakości był optymalny dla przedstawionych
wymagań  Klienta,  aby  projektowany  system  gwarantował  ochronę  inwestycji
przynajmniej na kilka lat, 

6. założono  zmianę  technologii  z  obecnie  używanej  technologii  Ethernet
współdzielonego (shared) na dedykowany,

7. zastosowane przełączniki powinny być uniwersalne pod względem obsługiwanych
prędkości:  10/100  Mbps,  tak  aby  przy  odpowiedniej  konfiguracji  urządzenia,
przełącznik  mógł  automatycznie  dostosowywać  się  do  prędkości  karty  sieciowej
przyłączanego komputera,

8. rozwój w kierunku portów szybszych (1 Gbps dla serwerów) może być dokonany na
zasadzie dokupienia odpowiedniego modułu do zaproponowanego w tym projekcie
przełącznika.
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14.2Warianty realizacyjne 

14.2.1 Wariant I. Zastosowanie produktów firmy 3COM 

14.2.1.1 Charakterystyka ogólna

Koncepcja sieci LAN opiera się na zastosowaniu w nowym budynku przy ul. Wodnej
przełączników firmy 3Com serii SS 3 4400  wyposażonych w tzw. „uplinki gigabitowe”
do połączenia  z  budynkiem Ratusza.  Przełączniki  te  zostaną   połączone w stos  za
pomocą Cascade Stacking Kit.

Rysunek 12 Łączenie przełączników w stos (max do ośmiu przełączników)

Urządzenia wyposażone zostaną w następujące porty (nowy budynek):

 2 porty dostępowe 1000BaseSX służące do podłączenia przełączników z  drugiej
lokalizacji

 4 porty 10/100/1000Base-T  służące do podłączenia serwerów i  użytkowników o
zwiększonym zapotrzebowaniu na pasmo transmisji. 

 168  portów dostępowych 10/100Base-TX  służących do  podłączenia  pozostałych
użytkowników i drukarek sieciowych.

Rysunek 13 Switch 4400 (24-portowy) – widok z przodu

Urządzenia wyposażone zostaną w następujące porty (Ratusz):

 2 porty dostępowe 1000BaseSX służące do podłączenia przełączników z  drugiej
lokalizacji

 4 porty 10/100/1000Base-T  służące do podłączenia serwerów i  użytkowników o
zwiększonym zapotrzebowaniem na pasmo transmisji. 
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 72  porty  dostępowe  10/100Base-TX  służące  do  podłączenia  pozostałych
użytkowników i drukarek sieciowych.

Rysunek 14 Switch 4400 (24-portowy) – widok z tyłu

Główny punkt dystrybucyjny LAN

Pośredni punkt dystrybucyjny LAN

- 4 porty 10/100/1000T
- 168 porty 10/100T
- 2 porty GE SX

- 4 porty 10/100/1000T
- 72 porty 10/100T
- 2 porty GE SX

2 x Gigabit SX
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Rysunek 15 Ideogram połączeń głównych urządzeń sieci LAN

14.2.1.2 Sieć wewnętrzna

Poniżej  zostały  zebrane  szacunkowe  koszty  dla  poszczególnych  konfiguracji  oraz
urządzeń.  Podawane  ceny  są  cenami  netto  GPL  (ang.  Global  Price  List),  czyli
szacunkowymi cenami sugerowanymi przez producenta bez kosztu transportu, instalacji.

.

PN Nazwa Ilość Cena
Wartość

PLN
3C17203 SS 3 Switch 4400 24-port 7 5 300,00 37 100,00
3C17221 SS 3 Switch 4400 1000BASE-SX Module 2 1 770,81 3 541,62
3C17220 SS 3 Switch 4400 1000BASE-T Module 4 1 413,07 5 652,28
3C17227 SS 3 Switch 4400 Stack Starter Kit 1 1 591,94 1 591,94
3C17228 SS 3 Switch 4400 Stack Extender Kit 5 1 591,94 7 959,70

Razem 55 845,54
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Tabela  28 Główny  punkt  dystrybucyjny  4  porty  10/100/1000T  +  168  portów
10/100T + 2GE

PN Nazwa Ilość Cena
Wartość

PLN
3C17203 SS 3 Switch 4400 24-port 3 5 300,00 15 900,00 
3C17221 SS 3 Switch 4400 1000BASE-SX Module 2 1 770,81 3 541,62 
3C17220 SS 3 Switch 4400 1000BASE-T Module 4 1 413,07 5 652,28 
3C17227 SS 3 Switch 4400 Stack Starter Kit 1 1 591,94 1 591,94 
3C17228 SS 3 Switch 4400 Stack Extender Kit 1 1 591,94 1 591,94 

Razem 28 277,78 

Tabela 29 Pośredni punkt dystrybucyjny 4 porty 10/100/1000T + 72 porty 10/100T
+ 2GE

Koszt  zakupu  elementów  aktywnych  dla  obu  punktów  dystrybucyjnych  wynosi
odpowiednio 84 123,32 PLN netto. 

Opcję  stanowi  rozszerzenie  o  dynamiczny  routing  (dynamic  routing  IP)  przez
zastosowanie dodatkowego przełącznika SS 3 Switch 4924 24-port 10/100/1000 Switch
3C17701.

Cena orientacyjna dla ww. opcji to 17 482,50 PLN netto.

14.2.1.3 Dostęp do sieci Internet

PN Nazwa Ilość Cena
Wartość

PLN
3C17204 SS 3 Switch 4400 48-port 2 9 600,00 19 200,00 
3C17221 SS 3 Switch 4400 1000BASE-SX Module 1 1 770,81 1 770,81 
3C17227 SS 3 Switch 4400 Stack Starter Kit 1 1 591,94 1 591,94 

Razem 22 562,75 

Tabela 30 Główny punkt dystrybucyjny 96 portów 10/100+ 1GE

PN Nazwa Ilość Cena
Wartość

PLN
3C17204 SS 3 Switch 4400 48-port 1 9 600,00 9 600,00 
3C17221 SS 3 Switch 4400 1000BASE-SX Module 1 1 770,81 1 770,81 
3C17227 SS 3 Switch 4400 Stack Starter Kit 0 1 591,94 0,00 

Razem 11 370,81

Tabela 31 Pośredni punkt dystrybucyjny 48 portów 10/100T + 1GE

PN Nazwa
Iloś

ć Cena
Wartość

PLN
3C13700 3Com® Router 5009. One 10/100BASE-T, one

serial (Sync/Async), one console, one  AUX serial;
one MIM and two SIC slots. Boot ROM: 512KB,
SDRAM: 128MB, Flash: 8MB. 1

4 990,00 4 990,00 
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3C13712 3Com® Router 5009 1-Port 10/100BASE-T SIC 1 720,00 720,00 
Razem 5 710,00 

Tabela 32 Router dostępowy do sieci INTERNET

Koszt  elementów aktywnych dla  obu punktów dystrybucyjnych, włącznie z  routerem
dostępowym  wynosi  39 643,56 PLN netto. 

14.2.2 Warianty sieci LAN w oparciu o elementy aktywne CISCO

14.2.2.1 Wariant I zastosowanie CISCO Catalyst 3750

14.2.2.1.1 Sieć wewnętrzna

PN Nazwa Ilość Cena Wartość USD

WS-C3750G-24T-S
Catalyst 3750 24 10/100/1000T
Standard Multilayer Image 1 5 995 5 995

WS-C3750-48TS-S
Catalyst 3750 48 10/100 + 4 SFP
Standard Multilayer Image 3 6 995 20 985

GLC-SX-MM= GE SFP, LC connector SX transceiver 2 500 1 000
CAB-STACK-
50CM=

CISCO StackWise 50CM Stacking
Cable 3 100 300

CAB-STACK-1M= CISCO StackWise 1M Stacking Cable 1 200 200
   Razem 28 480

Tabela  33  Główny  punkt  dystrybucyjny  24  porty  10/100/1000T  +  144  porty
10/100T + 4GE

PN Nazwa Ilość Cena Wartość USD

WS-C3750G-24T-S
Catalyst 3750 24 10/100/1000T
Standard Multilayer Image 1 5 995 5 995

WS-C3750-48TS-S
Catalyst 3750 48 10/100 + 4 SFP
Standard Multilayer Image 1 6 995 6 995

GLC-SX-MM= GE SFP, LC connector SX transceiver 2 500 1 000
CAB-STACK-
50CM=

CISCO StackWise 50CM Stacking
Cable 1 100 100

   Razem 14 090

Tabela  34 Pośredni  punkt  dystrybucyjny  24  porty  10/100/1000T  +  48  portów
10/100T + 4 SFP

Koszt  zakupu  elementów  aktywnych  dla  obu  punktów  dystrybucyjnych  wynosi
odpowiednio 42 570 USD netto. Opcja – upgrade (dynamic routing IP) CD-3750G-EMI
- Enhanced Multilayer Image upgrade for 3750 GE models 3995.

14.2.2.1.2 Dostęp do sieci Internet

Dla zapewnienia połączeń w sieci Internet proponowane jest zastosowanie przełącznika
Catalyst 2950G-48, posiadającego 48 portów 10/100Mbps oraz dwa porty GIBIC. 
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Rysunek 16 Catalyst 2950G

PN Nazwa Ilość Cena Wartość USD

WS-C2950G-48-EI
Catalyst 2950, 48 10/100 with 2 GBIC
slots, Enhanced Image 2 4 495 8990

WS-G5484=
1000BASE-SX Short Wavelength
GBIC (Multimode only) 1 500 500

   Razem 9 490

Tabela 35 Główny punkt dystrybucyjny 96 portów 10/100Tx + 1 port 1000Sx

PN Nazwa Ilość Cena Wartość USD

WS-C2950G-48-EI
Catalyst 2950, 48 10/100 with 2 GBIC
slots, Enhanced Image 1 4 495 4495

WS-G5484=
1000BASE-SX Short Wavelength
GBIC (Multimode only) 1 500 500

   Razem 4 995

Tabela 36 Pośredni punkt dystrybucyjny 48 portów 10/100Tx + 1 port 1000Sx 

Koszt zakupu elementów aktywnych dla obu punktów dystrybucyjnych wynosi
odpowiednio 14 485 USD netto.

Router  CISCO  1721  jest  urządzeniem  organizującym  ruch  między  sieciami
komputerowymi (trasowanie pakietów). Posiada jeden port Ethernet 10/100Mbps oraz
dwa sloty na porty WAN, z których jeden będzie zaopatrzony w port  WAN 2Mbps.
Router CISCO 1721 zapewni bezpieczne podłączenia do sieci Internet np. poprzez kabel
V.35 do modemu dostarczonego przez operatora  Internetu52.  Oprogramowanie routera
będzie rozszerzone o funkcje Firewall oraz  IDS (Intrussin Detection System). Dzięki
temu router  będzie pełnił dodatkowo rolę pierwszej zapory dla dostępu z Internetu z
możliwością wykrywania kilkudziesięciu sygnatur ataków. 

Rysunek 17 Router CISCO 1721

Lp. Producent Ilość Cena Wartość USD

CISCO1721
10/100BaseT Modular Router w/2
WAN slots, 32M Flash/64M DRAM 1 1 195 1 195

52 Fizyczne przyłącze do sieci Internet należy zamówić u dostawcy usług internetowych (ang.
ISP – Internet Service Provider).
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Lp. Producent Ilość Cena Wartość USD
WIC-1T 1-Port Serial WAN Interface Card 1 400 400
CAB-SS-
V35MT

V.35 Cable, DTE Male to Smart
Serial, 10 Feet 1 100 100

S17CHK8-
12213

CISCO 1700 Ser IOS IP/FW/IDS
PLUS IPSEC 56 1 1 400 1 400

Razem 3 095

Tabela 37 Zestawienie komponentów oraz cena zestawu

INTERNET

Główny punkt dystrybucyjny Internet

Pośredni punkt dystrybucyjny Internet

- Router 1721
- 2x48 porty 10/100T
- 4 porty GIBIC

- 48 porty 10/100T
- 2 porty GIBIC
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14.2.2.2 Wariant II zastosowanie CISCO Catalyst 4500

14.2.2.2.1 Sieć wewnętrzna

PN Nazwa Ilość Cena Wartość USD

WS-C4507R
Catalyst 4500 Chassis (7-Slot),fan, no
p/s, Red Sup Capable 1 9 995 9 995

PWR-C45-
2800ACV=

Catalyst 4500 2800W AC Power Supply
with Inline Power 1 1 995 1 995

PWR-C45-
2800ACV/2

Catalyst 4500 2800W AC Power Supply
with Inline Power 1 1 995 1 995

WS-X4013+
Catalyst 4500 Supervisor II-Plus (IOS),
2GE,Console(RJ-45) 1 5 995 5 995

S4KL3-12220EW=
CISCO IOS BASIC L3 Cat4500 SUP
2+/4/5(RIP,St.Routes,IPX,AT) 1 2 500 2 500

WS-X4248-RJ45V
Catalyst 4500 PoE 802.3af 10/100, 48-
Ports (RJ45) 3 6 495 19 485

WS-X4424-GB-
RJ45

Catalyst 4500 24-port 10/100/1000
Module (RJ45) 1 3 495 3 495

   Razem 45 460

Tabela  38 Główny  punkt  dystrybucyjny  24  porty  10/100/1000T  +  144  porty
10/100T + 2GE

PN Nazwa Ilość Cena Wartość USD
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WS-C4506
Catalyst 4500 Chassis (6-Slot),fan, no
p/s 1 4 995 4 995

PWR-C45-
2800ACV=

Catalyst 4500 2800W AC Power
Supply with Inline Power 1 1 995 1 995

PWR-C45-
2800ACV/2

Catalyst 4500 2800W AC Power
Supply with Inline Power 1 1 995 1 995

WS-X4013+
Catalyst 4500 Supervisor II-Plus (IOS),
2GE,Console(RJ-45) 1 5 995 5 995

S4KL3-12220EW=
CISCO IOS BASIC L3 Cat4500 SUP
2+/4/5(RIP,St.Routes,IPX,AT) 1 2 500 2 500

WS-X4248-RJ45V
Catalyst 4500 PoE 802.3af 10/100, 48-
Ports (RJ45) 3 6 495 19 485

WS-X4424-GB-
RJ45

Catalyst 4500 24-port 10/100/1000
Module (RJ45) 1 3 495 3 495

   Razem 40 460

Tabela  39 Pośredni  punkt  dystrybucyjny  24  porty  10/100/1000T  +  48  portów
10/100T + 2 GE

Koszt  zakupu  elementów  aktywnych  dla  obu  punktów  dystrybucyjnych  wynosi
odpowiednio 85 920 USD netto. 

14.2.2.2.2 Dostęp do sieci Internet

Podobnie  jak  w  wariancie  I  CISCO  dla  zapewnienia  połączeń  w  sieci  Internet
proponowane  jest  zastosowanie  przełącznika  Catalyst  2950G-48,  posiadającego  48
portów 10/100Mbps oraz dwa porty GIBIC oraz routera CISCO 1721.

14.3  Serwer Telekomunikacyjny HiPath 3550 
Dla  docelowego sprawnego funkcjonowania  Urzędu warto  rozważyć  propozycję nad
zastosowaniem bardziej specjalizowanego sprzętu telekomunikacyjnego jakim jest serwer
telekomunikacyjny,  w  tym  przypadku  proponowany  do  skalkulowania  kosztów
przedsięwzięcia serwer HiPath 3550. 

Rysunek 18 Serwer telekomunikacyjny HiPath 3550

Rozwiązanie to obsługuje 2 linie ISDN zewnętrzne, 64 linie analogowe wewnętrzne oraz
16  linii  cyfrowych systemowych Upoe 2B+D.  Serwer  ten jest  przystosowany do
rozbudowy  w  kierunku  świadczenia  usług  transmisji  telefonicznej  przy
wykorzystaniu internetu VoiP.
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W  skład  systemu  wchodzi  pakiet  oprogramowania  z  obsługą  funkcji  Call  Center
dodatkowo z opcją  LCR  wyboru najtańszego w danym momencie połączenia. Serwer
HiPath można łatwo rozbudować o łączność bezprzewodową - słuchawki bezprzewodowe
pracujące  w standardzie  DECT.  Ich  funkcjonalność  jest  taka jak przewodowych
aparatów  systemowych  OptiPoint.  Mamy  więc  przenośny  aparat  systemowy
zapewniający najwyższą jakość rozmów (standard DECT), prezentację numeru, dostęp
do centralnej  książki  telefonicznej i  do  wielu  innych funkcji  aparatów  cyfrowych z
rodziny OptiPoint, przebywając w dowolnym miejscu będącym w zasięgu sieci Cordless.
Koszt  wersji  podstawowej bez  rozbudowy oraz  usług  instalacyjnych to  około  9117
EURO. 

14.4  Systemy podtrzymania napięcia UPS
W  zakresie  systemów podtrzymania  napięcia  można  rozpatrywać  dwa  alternatywne
systemy:  podtrzymania  napięcia:  system  centralny  oraz  system  podtrzymania
wydzielonych  stanowisk  pracy,  krytycznych  dla  jego  systemu,  takich  jak  elementy
aktywne sieci komputerowej oraz serwery sprzętowe. W przypadku systemu centralnego
koszty  oraz  skala  zagadnień  technicznych  i  logistycznych  związanych  z  jego
zastosowaniem  przekracza  możliwości  budżetowe  oraz  organizacyjno  –  techniczne
Urzędu.  Tym  samym,  pozostaje  do  zastosowania  drugi  wariant,  w  którym  po
przeliczeniu zapotrzebowania proponowanych urządzeń  aktywnych można zastosować
urządzenia UPS typu on-line o parametrach 2000VA, które podtrzymają  „sieć” przez
minimum 7 minut. Dla serwerów można zastosować UPS stacjonarny 5000VA, który
powinien zapewnić podtrzymanie 3-6 serwerów odpowiednio od 8 do 20 minut.

Oczywiście podobnie jak z serwerami można dokonać wyboru zakupu urządzeń UPS
typu  RACK  lub  stacjonarnych.  W  poniższej  tabeli  dokonano oszacowania  poziomu
kosztów odpowiednio dla  urządzeń typu RACK.  Do skalowania  przyjęto urządzenia
UPS firmy Schrack.

Typ Opis produktu Cena PLN
UPS on-line typu rack do montażu w szafach 19"
USDLPR150 ZASILACZ UPS ON-LINE 19"  DLPR 200 2000VA

7 MIN
5 860,60   

USDLPR300 ZASILACZ UPS ON-LINE 19"  DLPR 500 5000VA
8 MIN

12 165,20   

USNETMAN ADAPTER SNMP 53 1 447,44   
19 473,24

Tabela 40 UPS specyfikacja cenowa

Kwestię  zabezpieczenia pojedynczych  stanowisk  pracy  pozostawiono  do  decyzji
służb informatycznych.  Koszt  jednostkowy w takim przypadku waha  się średnio w
granicach kilkuset złotych netto (poziom około 500 – 600 złotych) i jak zwykle w tego
typu urządzeniach zależy od typu, czasu podtrzymania oraz mocy urządzenia.

53 Adapter SNMP służy do zarządzania i monitorowania pracy urządzeń w sieci LAN oraz w
sieci Internet
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15Załącznik nr 6. Przegląd rozwiązań dla
systemów: SZD, SBOM, SOZU

15.1Wprowadzenie
Przegląd dostawców i rozwiązań został wykonany w oparciu o materiały informacyjne,
udostępnione przez producentów na portalach internetowych oraz w oparciu o materiały
ofertowe przesłane do Urzędu Miejskiego w Ciechanowie przez firmy, których produkty
poddano analizie.

Wszelkie ewentualne nieścisłości opisu w stosunku do rzeczywistej,  posiadanej przez
dane  oprogramowanie  funkcjonalności  mogą  wynikać  z  niepełnej,  niekompletnej
informacji przekazanej przez producentów w Ofertach Informacyjnych lub nieczytelności
publikowanych przez nich zapisów na serwisach internetowych.

15.2  Ograniczenia 
Ze względu na mały wpływ na całościowy koszt procesu informatyzacji kosztu zakupu i
wdrożenia podsystemu administracji dla szkół oraz bardzo ograniczoną w tym zakresie
ofertę54, nie przeprowadzono przeglądu tego typu rozwiązań aplikacyjnych w niniejszym
rozdziale. Nie mniej jednak należy zaznaczyć, iż podczas prowadzonych prac zwrócono
się do firmy Vulcan we Wrocławiu o przedstawienie oferty  informacyjnej na  pakiet
programów Organizacja Optivum (Arkusz Optivum, Plan Lekcji Optivum, Zastępstwa
Optivum, Dyżury Optivum, Ocenianie Opisowe Optivum). Pakiet ten pokrywa bieżące
potrzeby Urzędu w tym zakresie.

15.3  Kryteria oceny 
W pierwszym etapie analizy zostały zdefiniowane kryteria porównawcze, a  następnie
dokonano selekcji informacji, z których wybrane treści zostały wprowadzone do tabel.
Na  podstawie  tak  zgromadzonych  danych  wyciągnięto  ogólne  wnioski,  które
usystematyzowane zostały zapisane w ostatnim podrozdziale niniejszego Załącznika. 

15.3.1 Kryteria

Do  porównania  oferty  dostawców  rozwiązań  informatycznych  dla  administracji
samorządowej przyjęto następujące kryteria porównawcze:

1. funkcjonalność oprogramowania obsługi urzędów miast i gmin:

 obsługa zadań własnych, zleconych i powierzonych

 informacja  o terenie

2. zarządzanie dokumentacją (oprogramowanie do obiegu dokumentów i spraw w
urzędzie)

54 faktycznie  firma  Vulcan  z  Wrocławia  jest  prawie  jedynym liczącym się  na  tym rynku
dostawcą usług i rozwiąząń 
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 obsługa  korespondencji,  zarządzanie  sprawami,  dokumentami,  informacją  oraz
wiedzą

 graficzny system budowania procesów pracy Workflow

 współpraca z poczta  elektroniczną , fax serwerem

 zdolność integracji z innymi systemami , a w szczególności z BIP

 wbudowany system tworzenia wszelkiego rodzaju raportów i analiz

 współpraca z e-usługami

 wspomaganie systemu zarządzania jakością ISO

3. platforma bazodanowa i systemowa

 cena zakupu licencji oraz opłaty obsługi pogwarancyjnej

 ceny szkoleń i wdrożeń

 zasady serwisowania oprogramowania (czas reakcji na zgłoszenia o błędach, czas
usunięcia awarii, możliwość zdalnego serwisowania oprogramowania)

4. bezpieczeństwo danych

5. ilość dotychczasowych wdrożeń w urzędach (ewentualnie referencje)

15.3.2 Rozwiązania poddane przeglądowi 

Do  przeglądu  rozwiązań  (gotowych systemów) zaproszono 8  firm informatycznych,
oferujących swoje rozwiązania dla administracji samorządowej. 

Dobór  firm  wynikał  z  obustronnych  uzgodnień  i  uwzględniał  pewne  preferencje
Zamawiającego. Dodatkowo głównym kryterium doboru firm była wielkość rozwiązania
adekwatna do wielkości Urzędu Miejskiego w Ciechanowie.. Z tego powodu pominięte
zostały firmy oferujące zaawansowane rozwiązania dla administracji samorządowej, ale
zbyt kosztowne jak na możliwości Urzędu Miejskiego Ciechanów.

Podstawą  niniejszego  opracowania  były  Oferty  Informacyjne  wybranych  firm  oraz
powszechnie dostępne informacje z serwisów internetowych. 

Porównaniu poddano następujące rozwiązania:

1. Zintegrowany Pakiet Oprogramowania Radix do obsługi urzędów miast i gmin oraz
System  Monitorowania  Korespondencji  i  Spraw  SMOK  będący  jego  częścią  –
Systemy Komputerowe Radix

2. URZĄD@NET firmy Speed Spółka z o.o. – brak systemu do całościowej obsługi
urzędów miast i gmin

3. System RATUSZ  do  obsługi  urzędów miast  i  gmin  oraz   system Zarządzanie
Dokumentami będący jego  częścią firmy REKORD Systemy Informatyczne Spółka z
o.o.

4. IntraADok firmy HOGA.PL S.A.-  brak  systemu do całościowej obsługi  urzędów
miast i gmin

5. System SEZAM do obsługi  urzędów miast  i  gmin  oraz  ‘Obsługa  kancelaryjna’
będąca jego częścią firmy ZETO Koszalin Spółka z o.o.

6. System Magistrat  II  for  Windows  do obsługi urzędów miast  i  gmin  oraz  KRS
System Obiegu Dokumentów i Kontroli  Realizacji Spraw będący jego częścią firmy
MiCOMP Systemy Komputerowe
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7. System ADAS do obsługi urzędów miast i gmin oraz Pisma i Sprawy stanowiący
jego  część  firmy Tensoft Spółka z o.o.

8. Zintegrowany  System  Wspomagania  Działalności  Administracyjnej  Urzędu
Administracji Publicznej oraz SKOK system komputerowego wspomagania obiegu
korespondencji i załatwiania spraw firmy Finus Sp.z o.o. 

9. OfficeObjects® DocMan system elektronicznego obiegu dokumentów firmy Rodan
Systems SA - brak systemu do całościowej obsługi urzędów miast i gmin

10.mis-Partner21/Urzędy zintegrowany systemem zarządzania dokumentami, sprawami i
ich obiegiem w urzędach oraz mis-Umowy obsługujący zadania budżetowe urzędów
firmy MIS S.A.- brak systemu do całościowej obsługi urzędów miast i gmin.

11.DDM9000  system  Zarządzania  Dokumentami  i  Przepływem  Informacji  firmy
Logotec Engineering S.A - brak systemu do całościowej obsługi urzędów miast  i
gmin.

15.4Przegląd rozwiązań

15.4.1 Funkcjonalność

Ocenione zostały dostępne funkcje systemów, stanowiące podstawowy parametr ogólnej
oceny rozwiązań. 

15.4.1.1 Obsługa zadań własnych, zleconych i powierzonych

Firma Opis
Systemy
Komputerowe
Radix
Zintegrowany
Pakiet
Oprogramowania
RADIX

ewidencja ludności, gruntów i budynków, gospodarstw,
nieruchomości, lasów, pojazdów, działalności gospodarczej,
środków trwałych, wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 
naliczanie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od
środków transportu, czynszów, opłat za zużycie wody i
odprowadzanie ścieków, za użytkowanie wieczyste gruntów,
rozliczanie dodatków mieszkaniowych 
finanse: księgowość budżetowa, podatkowa z windykacją
zobowiązań płatniczych z tytułu podatków i opłat lokalnych,
okienka kasowe, obsługa drukarki fiskalnej, fakturowanie 
obsługa urzędu: kadry, płace, monitorowanie i obsługa
korespondencji i spraw, obsługa zamówień publicznych, straż
miejska, prowadzenie magazynu 
rejestr wyborców 
informacja o terenie – brak
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REKORD
Systemy
Informatyczne
Spółka z o.o.
System RATUSZ

Księgowość budżetowa
BUDŻET - planowanie wraz z analizą wykonania budżetu 
BUDŻET_RB - sprawozdawczość dla jednostek budżetowych
FINANSE - system finansowo-księgowy 
MANDATY - system ewidencji mandatów 
KASA - system rejestracji wpłat i wypłat gotówkowych 
MAGAZYN - system obsługi stanów magazynowych 
ŚRODKI TRWAŁE - system gospodarki ewidencji środków
trwałych i naliczania odpisów amortyzacyjnych 
WYPOSAŻENIE - system ewidencji środków trwałych
niskocennych 
FAKTURA - system fakturowania 
Wymiar i księgowość podatkowa
POSESJA - wymiarowanie i księgowanie podatku od
nieruchomości osób fizycznych 
FIRMY_PD - wymiarowanie i księgowanie podatku od
nieruchomości osób prawnych 
LEŚNY - wymiarowanie i księgowanie podatku leśnego 
ROLNY - wymiarowanie i księgowanie podatku rolnego 
POJAZD - obliczanie wymiaru i księgowanie podatku od
środków transportowych 
DZIERŻAWY - obliczanie i księgowanie opłat za dzierżawy 
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE - obliczanie i księgowanie
opłat z tytułu wieczystego użytkowania 
REX - obliczanie wymiaru i księgowanie podatku od
posiadanych psów 
SIP - system informacji podatkowej 
WYKUP NIERUCHOMOŚCI - obsługa ratalnej sprzedaży
nieruchomości 
EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI - obsługa realizacji tytułów
wykonawczych 
NOTA - emisja danych z modułów podatkowych do systemu
Finansowo-Księgowego 
OPŁATY - rejestracja opłat różnych
Systemy obsługi pracowników
PŁACE - system płacowy 
PODATEK OSOBISTY - system ewidencji dochodów i
naliczania podatku 
TRANSFER - moduł współpracy z programem Płatnik 
PODATNIK - system do wydruku dokumentów PIT 
PRZELEW ELEKTRONICZNY - elektroniczna emisja
przelewów 
KADRY - system ewidencji pracowników 
REJESTRACJA CZASU PRACY - system rejestracji czasu
pracy 
Systemy ewidencyjne
DODATKI MIESZKANIOWE - system obsługi dodatków
mieszkaniowych 
FIRMY - rejestracja podmiotów gospodarczych 
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ZETO Koszalin
Spółka z o.o.
System SEZAM

Podatki i Opłaty Lokalne
od nieruchomości
od środków transportu
łączne zobowiązania pieniężne
pozostałe podatki i opłaty
Rozliczenie Podatków
wprowadzanie indywidualnych wpłat 
wydruk zarachowań 
konfrontacje 
obsługa umorzeń 
kontrola księgowań analitycznych 
Fakturowanie Dzierżaw 
rejestr umów dzierżawnych, 
prowadzenie słownika stawek VAT, 
wystawianie faktur VAT i rachunków uproszczonych za
dzierżawę gruntów, 
automatyczne przypisanie zafakturowanych kwot na
odpowiednich kontach w module FK, 
wydruk rejestru sprzedaży dla Urzędu Skarbowego. 
Finanse i Księgowość
wprowadzanie planu kont w układzie syntetycznym i
analitycznym z podziałem na: 
bilansowe i pozabilansowe 
rozrachunkowe i nie rozrachunkowe; 
prowadzenie dziennika zapisów księgowych, 
ewidencja dokumentów księgowych 
ewidencja obrotów i sald na wszystkich kontach
analitycznych, 
możliwość przedstawienia stanu w każdej chwili, na dowolnie
wybranym koncie, zakresie kont lub dla użytkownika, 
wydruk analitycznych i syntetycznych zestawień sald i
obrotów (dokumenty zaksięgowane i nie zaksięgowane), 
rozliczenia rozrachunków (zestawienia rozliczonych i
nierozliczonych, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe), 
obsługa słowników. 
Obsługa Kasy Urzędu
Budżet 
tworzenie projektu budżetu z możliwością wykorzystania
budżetu roku poprzedniego (projekt budżetu nie współpracuje
z systemem FK )
w tworzeniu projektu zachowany jest podział na dział,
rozdział, paragraf (dochody, wydatki ) i opcjonalnie zadania
zatwierdzenie projektu budżetu jako prowizorium, (w
przypadku zatwierdzonego prowizorium ewentualne
księgowania w systemie FK są odnotowywane jako realizacja
budżetu)
zatwierdzenie prowizorium jako uchwalonego budżetu wraz z
podaniem podstawy prawnej
ewidencja zmian w budżecie (zatwierdzanych przez Radę lub
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MiCOMP
Systemy
Komputerowe
KRS 
System Magistrat
II for Windows  

Podsystem EWIDENCJA LUDNOŚCI
MagisLud (homologacja)
Zestawienia
Obywatel/Pesel 
Podsystem Ewidencja Ludności - MagisLud otrzymał
świadectwo homologacji w zakresie ustalonym dla Lokalnych
Banków Danych ewidencji ludności, wydane przez
Departament Rozwoju Informatyki i Systemów Rejestrów
Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji
Podsystem NALEŻNOŚCI
Administrator Podsystemu Należności
Wymiar Podatku od Nieruchomości dla Osób Fizycznych
Wymiar Podatku Rolnego dla Osób Fizycznych
Wymiar Podatku Leśnego dla Osób Fizycznych
Ewidencja Podatku od Nieruchomości dla Osób Prawnych
Ewidencja Podatku Rolnego dla Osób Prawnych
Ewidencja Podatku Leśnego dla Osób Prawnych
Kasa
Księgowość Podatku od Nieruchomości dla Osób Fizycznych
Księgowość Podatku Rolnego dla Osób Fizycznych
Księgowość Podatku od Nieruchomości dla Osób Prawnych
Księgowość Opłat Dzierżawnych i Użytkowania Wieczystego
Gruntów
Księgowość Innych Należności
Podatek od Środków Transportowych
Opłata Sanitarna
Opłata Administracyjna
Opłata Targowa
Opłata za Koncesje Alkoholowe
Podsystem GOSPODARKA MIENIEM
KOMUNALNYM
Gospodarka Nieruchomościami
Dodatki Mieszkaniowe
Ewidencja Mienia
Podsystem DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Firma
Koncesja
Zezwolenia na Przewóz Osób
Podsystem OCHRONA ŚRODOWISKA
Opłaty
Podsystem INFORMACJA SYNTETYCZNA
Raporty
System Informowania Kierownictwa
Straż Miejska 
EB Analizy (hurtownia danych) 
Podsystem KADRY - PŁACE
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Tensoft Spółka z
o.o.
System ADAS

Ewidencja Ludności
Dodatki Mieszkaniowe
Ewidencja Osób Prawnych i Firm
Ewidencja Przedsiębiorców
Kasa
Opłaty
Windykacja (w trybie KPA)
Koncesja Na Przewozy Osobowe
Wymiar Podatków
Budżet i Księgowość
Inwestycje
USC
Zamówienia Publiczne
Środki Trwałe 
Rejestr Umów
Ewidencja Dróg 
Koncesje na Alkohol
Rejestry VAT 
informacja  o  terenie - brak
Jednolita obsługa operatorska, łatwość obsługi, kompletność,
spójność i integracja, informacja raz wprowadzona w
którymkolwiek z modułów trafia wszędzie, gdzie jest
wymagana, tam gdzie jest możliwy elektroniczny transfer
danych jest to stosowane; elastyczność, daleko posunięta
parametryzacja - częściowo dostępna dla Użytkownika -
umożliwia kształtowanie systemu bez ingerencji
programistów,
Bezpieczeństwo (procedury zrzutu danych na wybrany nośnik,
mechanizmy regulacji poziomu uprawnień konkretnego
Użytkownika, mechanizmy reglamentacji dostępu do danych)

Finus Sp. z o.o.
Zintegrowany
System
Wspomagania
Działalności
Administr. Urzędu
Administracji
Publicznej

System Finansowo- Księgowy wraz z modułem rozliczania
budżetu
System Ewidencji Materiałowej
System Ewidencji Środków Trwałych
System Fakturowania Usług 
System Kadrowo-Płacowy współpracujący z programami
bankowymi , programem Płatnik oraz wyposażony dodatkowo
w moduły:
-  Emerytura
-  Rejestracja Czasu pracy
-  Fundusze Pracownicze
System Do Obsługi Kasy Urzędu
Wszystkie wymienione podsystemy ściśle współpracują ze
sobą, ale mogą również pracować niezależnie.
Wymiana danych między podsystemami może odbywać się w
sposób bezpośredni lub poprzez wymianę plików. Istnieje
możliwość  zbudowania połączenia systemu do istniejącego
już w Urzędzie systemu obsługi podatków lokalnych.
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MIS S.A.
mis-Umowy 

Moduły :
Plan Finansowo-Rzeczowy, Harmonogram, Korekty, Zadania,
Umowy, Faktury, Rachunki
Funkcje:
rejestracja budżetu w układzie dział /rozdział / paragraf /
zadanie,
rejestrowanie zmian w budżecie (w paragrafach, zadaniach i
dotacjach),
realizacja budżetu (rejestracja obciążenia umowami,
fakturami, rachunkami i zadaniami),
realizacja płatności za faktury (wydruki przelewów, integracja
z systemami home banking),

15.4.1.2 Obsługa  korespondencji,  zarządzanie  sprawami,  dokumentami,
informacją oraz wiedzą

Firma Opis
Systemy
Komputerowe
Radix System
Monitorowania
Korespondencji i
Spraw SMOK 

prowadzenie kartotek korespondencji wychodzącej,
przychodzącej, wewnętrznej itp. oraz kartoteki nadawców i
adresatów
prowadzenie wieloletniego archiwum korespondencji; kontrola
aktualnego stanu rozpatrywania spraw

Speed Spółka z
o.o.
URZĄD@NET

rejestracja pism zgodnie z instrukcja kancelaryjną
redukcja błędów poprzez określenie dróg przepływów , zasad i
uprawnień dostępu
nadzór stanu i terminowości załatwiania spraw
umożliwienie petentom bieżącej informacji o stanie spraw w
BIP
raportowanie i analiza czynności kancelaryjnych
szybki dostęp do bieżącej i archiwalnej dokumentacji w
ramach przydzielonych kompetencji
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REKORD
Systemy
Informatyczne
Spółka z o.o.
Zarządzanie
Dokumentami

Obsługa spraw
zakładanie i znakowanie spraw w oparciu o klasyfikację
RWA 
obsługa elektronicznych teczek aktowych i spisów spraw 
dekretacja spraw na wydziały (referaty) i osoby 
powiązanie statusu sprawy z pracami na dokumentach 
monitorowanie stopnia realizacji spraw 
uprawnienia dostępu na poziomie rodzaju sprawy (RWA) 
możliwość powiadamiania o stanie spraw 
słowniki definiujące strukturę urzędu 
raporty predefiniowane i szybkie, tworzone z dowolnego okna
programu 
Obsługa dokumentów
rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej
(papier, fax, e-mail) 
dekretacja dokumentów na wydziały (referaty) i osoby 
obsługa wzorców dokumentów (szablonów) 
szybkie wyszukiwanie po polach opisowych 
dodatkowe klasyfikatory dokumentów ułatwiające grupowanie
i wyszukiwanie 
możliwość powiadamiania o nowych dokumentach 

HOGA.PL S.A.
INTRADOK

elektroniczna rejestracja i modyfikacja dokumentów
przychodzących, wychodzących, wewnętrznych 
tworzenie bezpiecznego elektronicznego archiwum dla
wszelkiego typu dokumentów przechowywanych  w systemie
w postaci plików graficznych 
automatyczne odbieranie i wysyłanie faksów, przesyłanie
dokumentów od operatora do odpowiednich komórek
organizacyjnych, pracowników w obrębie systemu bądź  za
pośrednictwem poczty elektronicznej 
praca grupowa na dokumentach 
wykonywanie zadań Dziennika Podawczego 
tworzenie nowych wersji i wprowadzanie zmian do
dokumentów 
wyszukiwanie zarejestrowanych dokumentów 
tworzenie zadań i procesów oraz kontrola ich przebiegu 
tworzenie struktury hierarchii kierowniczej firmy
umożliwiającej przełożonemu kontrolę dokumentów i zadań
pracowników podwładnych oraz wydawanie poleceń
służbowych
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ZETO Koszalin
Spółka z o.o.
„Obsługa
kancelaryjna”

wprowadzanie i udostępnianie informacji o pismach
wpływających i wysyłanych z Urzędu i sprawach z nimi
związanych , 
implementacja mechanizmów ułatwiających i
przyspieszających odnajdywanie i monitorowanie pism i akt
spraw 
ewidencjonowanie pism i spraw 
rozdzielanie pism w kancelarii na poszczególne komórki
organizacyjne 
przekazywanie pism przez sekretariaty komórek do innych
komórek 
dekretowanie pism przez kierowników komórek na
poszczególnych pracowników 
wiązanie pism ze sprawami (włączanie do akt spraw) 
wiązanie pism z innymi pismami 
klasyfikowanie pism i spraw 
archiwizowanie akt spraw 
implementacja mechanizmów umożliwiających sprawną
kontrolę terminowości załatwiania pism i spraw 

PRO-INFO (Grupa Honesta) Strona 127 / 206



Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów 

MiCOMP
Systemy
Komputerowe
KRS System
obiegu
dokumentów i
kontroli realizacji
spraw

Zarządzanie sprawami
rejestracja i prowadzenie spraw,
obsługa Rzeczowego Wykazu Akt,
łączenie dokumentów w sprawy i teczki,
podział spraw na etapy realizacji,
dostęp do spraw w toku i ocena ich realizacji,
przekazywanie i delegowanie spraw,
podział spraw ze względu na rodzaj,
system informowania oraz raportowania o przekroczonych
terminach realizacji.
Zarządzanie dokumentami
przechowywanie dokumentów i informacji w centralnym
archiwum dokumentów i danych, zapewniającym szybki i
pewny dostęp każdej uprawnionej osobie, z dowolnego
stanowiska w systemie
przechowywanie dokumentów zeskanowanych
możliwość nanoszenia adnotacji na obrazy dokumentów
przechowywanie dokumentów dźwiękowych,
multimedialnych, html
dostęp do dokumentów i informacji w zależności od praw
dostępu i stopnia tajności
graficzne rozróżnianie rodzaju dokumentu
łączenie dokumentów z innymi poprzez więzy relacji
tworzenie dokumentów na podstawie zatwierdzonych i
aktualnych wzorców dokumentów lub na bazie dokumentów
już istniejących
tworzenie dokumentów za pomocą narzędzi pakietu Microsoft
Office oraz pozostałych aplikacji pracujących w środowisku
MS Windows tworzących dane w formie plików
wykorzystywanie mechanizmów podpisu elektronicznego przy
zatwierdzaniu dokumentów
kontrola dokumentacji poprzez dziennik zapisów dokumentu,
rejestrujący każdy dostęp i znaczące działania podejmowane z
dokumentem
automatyczne powiadamianie użytkowników o zdarzeniach
dotyczących dokumentów zarejestrowanych w systemie
Zarządzanie korespondencją
rejestracja korespondencji wchodzącej i wychodzącej, w
każdej postaci (list, faks, telefon, poczta elektroniczna,
notatka ze spotkania)
graficzne rozróżnianie typu korespondencji
ręczna lub automatyczna wielopoziomowa dekretacja
korespondencji
dystrybucja korespondencji zgodnie z wykorzystaniem książki
adresowej oraz wg rozdzielników
możliwość grupowania korespondencji w zależności od
stopnia jej realizacji
możliwość załączania do korespondencji wychodzącej
dowolnej ilości załączników w formie dokumentów systemu,
nowo tworzonych dokumentów, plików zewnętrznych, obrazu
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Tensoft Spółka z
o.o.
Pisma i Sprawy

zgodność z Instrukcją Kancelaryjną oraz Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt
rejestracja podstawowych danych o każdym piśmie
przychodzącym do Urzędu bądź Jednostki z możliwością jego
zeskanowania
zdefiniowanie w systemie struktury organizacyjnej samorządu
gminnego, możliwość precyzyjnego określenia uprawnień
poszczególnych użytkowników systemu
obsługa elektronicznej książki podawczej (pisma
przychodzące drogą elektroniczną)
dekretacji pism
definiowanie procedur postępowania w typowych sprawach,
program kontroluje wykonanie kolejnych kroków procedury
oraz czas załatwiania sprawy
samoczynne informowanie o sprawach, dla których termin ich
załatwienia minął, oraz o sprawach dla których określony
procedurami termin zbliża się
możliwość wglądu przełożonego w sprawy prowadzone przez
podwładnych
edytor tekstu dostępny z poziomu aplikacji
akceptacja tekstów przygotowanych w różnych formatach
(różne edytory)
obsługa korespondencji wychodzącej
archiwizacja dokumentów z możliwością dostępu do
archiwum
możliwość wyszukiwania spraw i dokumentów wg różnych
kryteriów
obsługa procedur odwoławczych

Finus Sp.z o.o.
SKOK system
komputerowego
wspomagania
obiegu
korespondencji i
załatwiania
spraw 

 Zapewnia komputerową obsługę korespondencji zgodnie z
Instrukcją kancelaryjną Urzędu 
Obsługuje załatwianie spraw wg. JRWA 
Obsługuje procedury rejestracji spraw w BOI 
Dostarcza danych do BIP 
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Rodan Systems
SA system
elektronicznego
obiegu
dokumentów
OfficeObjects®
DocM

Zarządzanie sprawami
obsługa Rzeczowego Wykazu Akt,
łączenie dokumentów w sprawy i teczki,
obsługa listy spraw i teczek,
podział spraw na etapy realizacji,
dostęp do sprawy w toku i ocena jej realizacji,
słowniki opisujące strukturę organizacyjną instytucji,
umożliwiające definiowanie użytkowników i ich uprawnień
koordynacja zadań realizowanych przez kilka komórek
organizacyjnych,
generowanie zestawień statystycznych, zestawień
umożliwiających retrospektywną analizę działalności urzędu
Zarządzanie dokumentami
przechowywanie dokumentów  w dowolnych formatach
prezentacyjnych takich jak obraz , tekst , audio , video z
możliwością użycia kompresji , skanowanie i wizualizacja
obrazów,
przetwarzanie obrazu na postać tekstowa (OCR)
rejestrowanie korespondencji wchodzącej, wychodzącej i
wewnętrznej nadsyłanej i wysyłanej w postaci papieru, faksu (
obsługa fax-serwera ), poczty elektronicznej , 
wykonywanie wielopoziomowej dekretacji korespondencji
tworzenie standardowych pism wyjściowych w ramach
załatwiania typowych spraw,
szybkie wyszukiwanie dokumentów przy wykorzystaniu
wielopoziomowej struktury kryteriów,
wyszukiwanie pełno tekstowe w ramach opisu dokumentu

MIS S.A 
mis-Partner21/
Urzędy 

możliwość wpisania struktury organizacyjnej urzędu z
wszystkimi wynikającymi z niej uprawnieniami i
ograniczeniami dla każdego pracownika funkcji,
rejestrowanie korespondencji zgodnie z instrukcją
kancelaryjną,
zakładanie spraw zgodnie z klasyfikacją RWA,
tworzenie rejestrów dokumentów,
możliwość definiowania wzorców dokumentów (szablonów)
powiązanych z określonym typem dokumentu, rejestrem lub
kategorią spraw,
Automatyczna lub ręczna dekretacja spraw na
wydziały/referaty/osoby,
Automatyczne dokumentowanie zdarzeń związanych z
dokumentem 
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Logotec
Engineering S.A
DDM9000 system
Zarządzania
Dokumentami i
Przepływem
Informacji 

Zarządzanie dokumentami (Moduł DDM9000 Archiwum):
szybki dostęp do wszystkich dokumentów, w ramach
uprawnień każdego użytkownika,
możliwość wyszukiwania pełno tekstowego, zarządzanie
stanami i wersjami dokumentów,
poufność dokumentów,
odtwarzanie historii stanów dokumentu,
logiczne i hierarchiczne powiązania pomiędzy dokumentami,
grupowanie dokumentów w segregatory, jak również wiązanie
ich pomiędzy sobą,
tworzenie raportów i wykresów.
Zarządzanie Obiegiem Informacji ( Moduł DDM9000
Kontakty) :
wsparcie pracy kancelarii,
rejestrowanie każdej postaci korespondencji: list, fax, telefon,
mail, notatka ze spotkania,
dystrybuowanie informacji według rozdzielników lub adresów
wewnętrznych i wielopoziomowa dekretacja korespondencji,
śledzenie drogi korespondencji i kontrola realizacji poleceń,
odtworzenie całej korespondencji z każdym adresem,
definiowanie terminów przypominania o realizacji danej
korespondencji oraz kontrola wywiązywania się z
narzuconych terminów realizacji,
Zarządzanie Sprawami ( Moduł DDM9000 Sprawy ):
rejestrowanie spraw, przydzielanie do odpowiednich kategorii
i etapów,
definiowanie odpowiednich pod-formularzy zawierających
istotne dane o sprawie,
gromadzenie wszystkich dokumentów i informacji związanych
z każdą sprawą,
możliwość przekazywania i delegowania spraw,
dzielenie spraw na podzadania,
możliwość rejestrowania zadań i ich terminów z
automatycznym uwzględnieniem w kalendarzu,
monitorowanie prowadzonych spraw,
analizę gromadzonych w sprawach informacji, tworzenie
dowolnych raportów i wykresów.

15.4.2 Graficzny  system  budowania  procesów  pracy,  wspomaganie  systemu
zarządzania jakością ISO

Oceniona została możliwość zastosowania rozwiązania do wsparcia wdrożenia, a następnie
utrzymania  systemu  jakości  ISO.  W  szczególności  dotyczyło  to zdefiniowania
wymuszonego obiegu dokumentów oraz graficznego interfejsu definiowania procesów pracy
(ang. workflow).

Firma Opis
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Systemy
Komputerowe
Radix System
Monitorowania
Korespondencji i
Spraw SMOK

brak graficznego Workflow
wspomaganie sytemu zarządzania jakością ISO – brak

Speed Spółka z
o.o.
URZĄD@NET

można opcjonalnie dołączyć moduł systemu zarządzania
jakością ISO
brak graficznego Workflow

REKORD
Systemy
Informatyczne
Spółka z o.o.
Zarządzanie
Dokumentami.‘

brak graficznego Workflow ,
wspomaganie sytemu zarządzania jakością ISO – brak

HOGA.PL S.A.
INTRADOK

brak graficznego Workflow,
wspomaga system zarządzania jakością ISO

ZETO Koszalin
Spółka z o.o
„Obsługa
kancelaryjna”

brak graficznego Workflow,
wspomaga system zarządzania jakością ISO

MiCOMP
Systemy
Komputerowe
 KRS System
obiegu
dokumentów i
kontroli realizacji
spraw

Graficzny workflow 
definiowanie ścieżki obiegu dokumentu zgodnie z przyjętym
algorytmem za pomocą narzędzi graficznych
obiegi wielowariantowe
automatyczne załączanie dokumentów niezbędnych do
wypełnienia na danym kroku realizacji procedury
informowanie użytkowników o zadaniach do realizacji w
danym kroku procedury
automatyczne inicjowanie właściwej procedury na etapie
rejestracji korespondencji
graficzna prezentacja aktualnego stanu realizacji procedury
określanie terminów realizacji poszczególnych kroków
procedury
system wspiera systemy zapewnienia jakości ISO9000 w
obszarze zarządzania dokumentami i prowadzenia zapisów

Tensoft Spółka z
o.o
Pisma i Sprawy

brak graficznego workflow
wspomaganie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością
(norma ISO9001:2000)

Finus Sp. z o.o.
SKOK system
komputerowego
wspomagania
obiegu
korespondencji i
załatwiania
spraw 

brak graficznego workflow
wspomaga system zarządzania jakością ISO
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Rodan Systems
SA system
elektronicznego
obiegu
dokumentów
OfficeObjects®
DocM

Graficzny workflow
zarządzanie procesami pracy :
sterowanie przepływem dokumentów w instytucji,
definiowanie procedur pracy w oparciu o procesy obiegu
dokumentów,
bieżące śledzenie drogi dokumentów w instytucji,
automatyczna kontrola terminowości załatwiania spraw,
generowanie ponagleń,
definiowanie procesów pracy przez użytkowników
posiadających odpowiednie uprawnienia,
wspomaga system zarządzania jakością ISO

MIS S.A 
mis-Partner21/
Urzędy 

tworzenie automatycznych obiegów dokumentów zgodnie z
procedurami istniejącymi w urzędach
możliwość dołączenia aplikacji mis-Partner21/ISO
wspomagającej system zarządzania jakością ISO
graficzny Workflow zapewnia aplikacja mis-Partner21/ISO
zintegrowana z Domino Workflow

Logotec
Engineering S.A
DDM9000 system
Zarządzania
Dokumentami i
Przepływem
Informacji

Sterowanie Przepływem Zadań ( Moduł DDM9000
Workflow) :
implementacje przyjętych procedur przepływu pracy,
informowanie użytkowników jakie czynności należy wykonać
na danym etapie z kontrolą ich wykonania.
uniknięcie przekazania zadania na niewłaściwe stanowisko
pracy,
możliwość sprawdzenia na jakim etapie realizacji znajduje się
procedura
kontrolę terminów z automatycznym sygnalizowaniem
opóźnień w realizacji zadań,
możliwość analizy procesów i eliminację wąskich gardeł
wspomaga system zarządzania jakością ISO

15.4.3 Współpraca z pocztą elektroniczną , fax serwerem
Oceniony  został  poziom  integracji  systemów  z  narzędziami  komunikacyjnymi.  Przez
integrację należy rozumieć przyjmowanie i odbieranie wiadomości bezpośrednio z poziomu
systemu. 

Brak  integracji  ma  miejsce  wówczas,  gdy  wprowadzenie  wiadomości wymaga  pracy
ręcznej, polegającej na przepisaniu danych.

Firma Opis
Systemy
Komputerowe
Radix System
Monitorowania
Korespondencji i
Spraw SMOK

brak  integracji rozwiązania z systemem poczty 

PRO-INFO (Grupa Honesta) Strona 133 / 206



Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów 

Speed Spółka z
o.o.
URZĄD@NET

współpraca z systemem poczty wewnętrznej i zewnętrznej urzędu
współpraca z systemami faxowymi 

REKORD
Systemy
Informatyczne
Spółka z o.o.
Zarządzanie
Dokumentami.

współpraca z systemem poczty wewnętrznej i zewnętrznej urzędu
współpraca z systemami faxowymi 

HOGA.PL S.A.
INTRADOK

współpraca z systemem poczty wewnętrznej i zewnętrznej urzędu
współpraca z systemami faxowymi 

ZETO Koszalin
Spółka z o.o.
„Obsługa
kancelaryjna”

współpraca z systemem poczty wewnętrznej i zewnętrznej urzędu
współpraca z systemami faxowymi 

MiCOMP
Systemy
Komputerowe
KRS System
obiegu
dokumentów i
kontroli realizacji
spraw

współpraca z systemem poczty wewnętrznej i zewnętrznej urzędu
współpraca z systemami faxowymi 

Tensoft Spółka z
o.o.
Pisma i Sprawy

współpraca z systemem poczty wewnętrznej i zewnętrznej urzędu
współpraca z systemami faxowymi 

Finus Sp. z o.o.
SKOK system
komputerowego
wspomagania
obiegu
korespondencji i
załatwiania
spraw 

współpraca z systemem poczty wewnętrznej i zewnętrznej urzędu
współpraca z systemami faxowymi

Rodan Systems
SA system
elektronicznego
obiegu
dokumentów
OfficeObjects®
DocM

współpraca z systemem poczty wewnętrznej i zewnętrznej urzędu
współpraca z systemami faxowymi

MIS S.A 
mis-Partner21/
Urzędy 

współpraca z systemem poczty wewnętrznej i zewnętrznej urzędu
współpraca z systemami faxowymi
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Logotec
Engineering S.A
DDM9000 system
Zarządzania
Dokumentami i
Przepływem
Informacji 

współpraca z systemem poczty wewnętrznej i zewnętrznej urzędu
współpraca z systemami faxowymi

15.4.4 Zdolność integracji z innymi systemami , współpraca z e-usługami

Oceniona została możliwość dalszej rozbudowy systemu informatycznego Urzędu o inne
rozwiązania. W szczególności dotyczyło to obszarów informatyzacji urzędu dotyczących
e-usług. 

. 
Firma Opis

Systemy
Komputerowe
Radix System
Monitorowania
Korespondencji i
Spraw SMOK

współpraca z innymi systemami pakietu RADIX
brak współpracy z BIP

Speed Spółka z
o.o.
URZĄD@NET

możliwość rozwoju o moduły do zarządzania systemami jakości
ISO
współpraca z BIP

REKORD
Systemy
Informatyczne
Spółka z o.o.
Zarządzanie
Dokumentami

współpraca z modułem BIP z pakietu Ratusz umożliwiająca
publikację dokumentów i stanu spraw w Internecie
współpraca z pozostałymi modułami pakietu Ratusz (część w
trakcie realizacji)

HOGA.PL S.A.
INTRADOK

integracja z BIP
brak integracji z innymi systemami

ZETO Koszalin
Spółka z o.o.
„Obsługa
kancelaryjna”

współpraca z innymi systemami pakietu Sezam 
współpraca z BIP

MiCOMP
Systemy
Komputerowe
KRS System
obiegu
dokumentów i
kontroli realizacji
spraw

współpraca z innymi aplikacjami systemu Magistrat II for
Windows 
współpraca z BIP

Tensoft Spółka z
o.o.
Pisma i Sprawy

współdziałanie z BIP
współdziałanie z innymi aplikacjami systemu  ADAS 
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Finus Sp. z o.o.
SKOK system
komputerowego
wspomagania
obiegu
korespondencji i
załatwiania
spraw 

współdziałanie z BIP
współdziałanie z innymi aplikacjami Zintegrowanego Systemu
Wspomagania Działalności Administracyjnej Urzędu
Administracji Publicznej

Rodan Systems
SA system
elektronicznego
obiegu
dokumentów
OfficeObjects®
DocM

System jest zrealizowany w architekturze otwartej i istnieje
możliwość integracji z dowolnymi aplikacjami (np. finansowo –
księgowe, ewidencji ludności, dodatków mieszkaniowych i inne)
funkcjonującymi w urzędach. 
System współpracuje też z stronami BIP. Możliwe jest
przyjmowanie pism/ wniosków wysyłanych z poziomu stron BIP
oraz następnie automatyczne przesyłanie danych do stron BIP na
temat statusu realizacji danej sprawy.
W najbliższym czasie zostanie przygotowana aplikacja
umożliwiająca tworzenie formularzy i publikowanie ich na
stronach BIP lub WWW, aby za ich pośrednictwem było możliwe
przesyłanie danych do urzędu i systemu obiegu dokumentów.
System posiada też mechanizmy obsługi podpisu elektronicznego.

MIS S.A 
mis-Partner21/
Urzędy 

System może być łatwo zintegrowany z innymi systemami i
podsystemami Urzędu (Oracle, SAP R/3, SCALA)
System jest aplikacją pracująca na platformie Lotus Domino.
Serwery rodziny Domino świadczą także usługi serwerowe typu
HTTP istnieje więc naturalne środowisko technologiczne
pozwalające udostępniać dokumenty baz Lotus Notes w tym także
systemu mis-Partner21/Urzędy na stronach www (integracja z
BIP ).  
Inne możliwości integracji systemu ze środowiskiem przeglądarek
internetowych pozwalają wprowadzać do systemu dokumenty
tworzone pod www na podstawie formularzy umieszczonych w
serwisie Internetowym.

Logotec
Engineering S.A
DDM9000 system
Zarządzania
Dokumentami i
Przepływem
Informacji 

Współpraca z innymi aplikacjami Logotec Engineering S.A
Brak odpowiedzi na pytanie o integrację z innymi systemami.

15.4.5 Bezpieczeństwo danych

W tym zakresie dokonano przeglądu rozwiązań z punktu widzenia następujących dwóch
aspektów:

 bezpieczeństwa rozwiązania  –  ocenianego na podstawie zastosowanej technologii,
gdzie rozwiązania wykorzystujące relacyjne bazy danych oraz zaimplementowane po
stronie serwera na systemach operacyjnych klasy UNIX bądź Linux, zostały uznane
jako bezpieczne,
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 bezpieczeństwa  danych  –  ocenianego  na  podstawie  dostępnych  mechanizmów
budowania  i  aktualizacji  hierarchii  praw  dostępu  dla  użytkowników,  gdzie jako
bezpieczne zostały uznane rozwiązania, które mają rozbudowany system nadawania
praw dostępu do danych i / lub aplikacji (modułów).

Firma Opis
Systemy
Komputerowe
Radix

zapewnione częściowo (podsystemy w wersji SQL - tak, w wersji
DOS - nie)

Speed Spółka z
o.o.
URZĄD@NET

zapewnione - przyjęte rozwiązania zapewniają pełne
zabezpieczenie informacji zarówno przed ich utratą, jak i
dostępem niepowołanych osób
system dostosowany do wymogów Ustawy o Ochronie Danych
Osobowych

REKORD
Systemy
Informatyczne
Spółka z o.o.

użyte narzędzia programowania, jak i przyjęte rozwiązania
zapewniają pełne zabezpieczenie informacji zarówno przed ich
utratą, jak i dostępem niepowołanych osób
systemy dostosowane do wymogów Ustawy o Ochronie Danych
Osobowych

HOGA.PL S.A.
INTRADOK

Zapewnione – system gwarantuje brak możliwości dostępu do
składowanych informacji przez niepowołane do tego osoby. Poza
standardową identyfikacją użytkownika, system współpracuje z
certyfikatami podpisu elektronicznego X.509 przechowywanymi
zarówno w systemie operacyjnym jak również na zewnętrznych
nośnikach danych lub na kartach chipowych.

ZETO Koszalin
Spółka z o.o.

zapewnione
kontrola dostępu do systemu operacyjnego chroniona hasłem i
identyfikatorem
kontrola dostępu do aplikacji chroniona hasłem i identyfikatorem

MiCOMP
Systemy
Komputerowe

System gwarantuje brak możliwości dostępu do składowanych
informacji przez niepowołane do tego osoby. Poza standardową
identyfikacją użytkownika, zintegrowaną z systemem kont
opartych o domenę serwera system może zostać zintegrowany z
systemami bezpieczeństwa, które pozwolą na wykorzystanie np.
SmartCards w celu dodatkowej weryfikacji użytkownika oraz na
szyfrowanie i podpisywanie danych.

Tensoft Spółka z
o.o

możliwość prowadzenia spraw w sposób zapewniający spełnienie
wymagań określonych ustawami:
o podpisie elektronicznym,
o ochronie danych osobowych,
o ochronie informacji niejawnych;
możliwość szyfrowania transmisji danych oraz szyfrowanie haseł
dostępu
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Finus Sp. z o.o.
Zintegrowany
System
Wspomagania
Działalności
Administr.
Urzędu
Administracji
Publicznej

zapewnione
kontrola dostępu do systemu operacyjnego chroniona hasłem i
identyfikatorem
kontrola dostępu do aplikacji chroniona hasłem i identyfikatorem
system dostosowane do wymogów Ustawy o Ochronie Danych
Osobowych

Rodan Systems
SA system
elektronicznego
obiegu
dokumentów
OfficeObjects®
DocM

zapewnione – system gwarantuje brak możliwości dostępu do
składowanych informacji przez niepowołane do tego osoby
poprzez rozbudowany system praw dostępu oraz zastosowaną
technologię,
system dostosowane do wymogów Ustawy o Ochronie Danych
Osobowych

MIS S.A 
mis-Partner21/
Urzędy 

zapewnione - przyjęte rozwiązania zapewniają pełne
zabezpieczenie informacji zarówno przed ich utratą, jak i
dostępem niepowołanych osób
system dostosowany do wymogów Ustawy o Ochronie Danych
Osobowych

Logotec
Engineering S.A
DDM9000 system
Zarządzania
Dokumentami i
Przepływem
Informacji 

Zapewnione -  poza standardową identyfikacją użytkownika
poprzez nazwę i hasło system może zostać zintegrowany z
systemami bezpieczeństwa typu PGP i PKI, które pozwolą na
dodatkową autoryzację użytkowników przy pomocy, np.
SmartCards, szyfrowanie oraz podpisywanie danych,
system dostosowany do wymogów Ustawy o Ochronie Danych
Osobowych

15.4.6 Wbudowany system tworzenia wszelkiego rodzaju raportów i analiz

Oceniana  była  możliwość  analizowania  danych  oraz  elastyczność  systemu,  czyli
możliwość udostępnienia mechanizmów raportowania  oraz  prowadzenia analiz,  gdzie
elastyczność systemu zależy od stopnia swobody jaką ma użytkownik w samodzielnym
definiowaniu zestawień.

Firma Opis
Systemy
Komputerowe
Radix 
System
Monitorowania
Korespondencji i
Spraw SMOK

drukowanie dowolnych zestawień

PRO-INFO (Grupa Honesta) Strona 138 / 206



Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów 

Speed Spółka z
o.o.
URZĄD@NET

23 raporty systemowe m.in.
czas przebywania dokumentu na stanowisku
czas przejścia przez system
dokumenty przeterminowane , cofnięte
dziennik korespondencji
pocztowa książka nadawcza
dowolne raporty z dokumentów poprzez wybór pól z metoda
sortowania i warunkami przeszukiwania

REKORD
Systemy
Informatyczne
Spółka z o.o.
Zarządzanie
Dokumentami

raporty predefiniowane, tworzone z dowolnego okna programu 
można dołączyć dodatkowy moduł do wydruków: generator
zestawień
Program umożliwia budowę sprawozdania o dużej dowolności-
tak co do wyglądu, jak i zawartych danych, wielopoziomową
strukturę podsumowań oraz szeroki zakres warunków wyboru i
selekcji danych zawartych w zestawieniu, zgodnie z życzeniami
Użytkownika. Tworzone zestawienia mogą być przeglądane na
ekranie monitora, drukowane lub zapisywane w postaci pliku na
dysku twardym komputera, z możliwością ich późniejszego
przeglądania.

HOGA.PL S.A.
INTRADOK

tworzenie raportów i wydruków dotyczących ewidencjonowanych
pism i zadań

ZETO Koszalin
Spółka z o.o.
„Obsługa
kancelaryjna”

automatyczne tworzenie raportów i wydruków dotyczących
ewidencjonowanych pism i spraw
system oferuje zestaw różnorodnych wykazów pism i spraw, które
można wyszukać z zarejestrowanej bazy danych po zdefiniowaniu
odpowiednich kryteriów wyszukiwania
wyniki wyszukiwania prezentowane są w postaci wykazów na
ekranie; z wykazów tych można wybrać poszczególne pisma w
celu przeprowadzenia na nich dalszych operacji
wykazy można też wydrukować w postaci raportów
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MiCOMP
Systemy
Komputerowe
KRS System
obiegu
dokumentów i
kontroli realizacji
spraw

Dostęp do szeregu raportów, w tym:
rejestr korespondencji wchodzącej i wychodzącej
pocztowa książka nadawcza
wykaz spraw w toku
wykaz spraw zakończonych
wykaz spraw przeterminowanych
wykaz spraw prowadzonych przez poszczególnych referentów
wykaz pism w komórce organizacyjnej z podziałem na rodzaje
korespondencji (wchodząca, wychodząca i wewnętrzna)
sumaryczne zestawienie pism wchodzących do komórki, z
podziałem na poszczególnych referentów
wykaz pism wchodzących, oczekujących na załatwienie w
poszczególnych komórkach organizacyjnych z podziałem na typy
dokumentów, referentów i terminy załatwienia
wykaz pism nie załatwionych we wskazanym terminie, w
poszczególnych komórkach organizacyjnych z podziałem na
referentów i typy dokumentów
sumaryczne zestawienie pism wychodzących z podziałem na
komórki organizacyjne, referentów, typy dokumentów, sposoby
wysłania

Tensoft Spółka z
o.o.
Pisma i Sprawy

możliwość generowania różnych zestawień i statystyk
każdy wydruk, jaki powstaje w programie można dostosować do
potrzeb konkretnego urzędu,   można w nim zmienić w zasadzie
wszystko i może tego dokonać Użytkownik

Finus Sp. z o.o.
Zintegrowany
System
Wspomagania
Działalności
Administr.
Urzędu
Administracji
Publicznej

możliwość generowania różnych wydruków :
specyfikacja przekazania 
monit 
dziennik korespondencji 
wydruk rejestru 
wydruk archiwum 
przeglądanie 
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Rodan Systems
SA system
elektronicznego
obiegu
dokumentów
OfficeObjects®
DocM

System pozwala generować szereg raportów , w tym :
wykaz istniejących spraw w urzędzie i w jej poszczególnych
komórkach organizacyjnych,
wykaz pism w komórce organizacyjnej z podziałem na rodzaje
korespondencji (wchodząca, wychodząca i wewnętrzna),
wykaz spraw prowadzonych przez referentów,
sumaryczne zestawienie pism wchodzących z podziałem na
poszczególnych referentów, 
wykaz pism wchodzących, oczekujących na odebranie w
poszczególnych komórkach organizacyjnych,
wykaz pism wchodzących, oczekujących na zakończenie w
poszczególnych komórkach organizacyjnych z podziałem na typy
dokumentów, referentów i terminy załatwienia,
wykaz pism wchodzących, nie zakończonych we wskazanym
terminie w poszczególnych komórkach organizacyjnych z
podziałem na typy dokumentów i referentów ,
sumaryczne zestawienie pism wychodzących z podziałem na
komórki organizacyjne , referentów, typy dokumentów oraz
sposoby wysyłania,
rejestr korespondencji wchodzącej i wychodzącej
pocztowa książka nadawcza
wyciąg z Rzeczowego Wykazu Akt, z podziałem na komórki
organizacyjne,

MIS S.A 
mis-Partner21/
Urzędy 
MIS S.A

Rozbudowane mechanizmy generowania raportów zawarte w
aplikacji pozwalają na dowolne definiowanie, modyfikowanie oraz
wykonywanie raportów. Raporty mogą w sposób szybki i prosty
zostać zdefiniowane zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników
systemu. Wymagania powyższe mogą zostać spełnione poprzez
samodzielne zdefiniowanie niezbędnych danych w raporcie przez
użytkowników lub wstępnie skonfigurowane przez MIS S.A. z
zachowaniem prawa do zmiany ustawień przez użytkowników.

Logotec
Engineering S.A
DDM9000 system
Zarządzania
Dokumentami i
Przepływem
Informacji 

możliwość generowania dowolnych , różnych zestawień i statystyk

15.4.7 Platforma bazodanowa i systemowa

Porównanie zawarte  w tabeli  w zakresie systemów operacyjnych dotyczy wyłącznie
serwerów.

Firma Opis
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Systemy
Komputerowe
Radix

Środowisko sieciowe DOS ,Microsoft, Novell NetWare
SMOK - brak systemu w wersji SQL
Radix opracowuje przejście z dotychczasowych wersji DOS na
wersje pracujące w trybie graficznym Windows dla systemów
pakietu Radix (do tej pory część )
Platforma Microsoft  SQL Server 7.0
Baza danych Oracle 8
Platforma  Linux, Unix
Baza danych PostgreSQL

Speed Spółka z
o.o.
URZĄD@NET

Środowisko sieciowe: Linux, Microsoft, Novell
Baza danych : My SQL
Platforma: Linux

REKORD
Systemy
Informatyczne
Spółka z o.o

Środowisko sieciowe LINUX
Platforma LINUX
Baza danych  Interbase/Firebird

HOGA.PL S.A.
INTRADOK

Środowisko sieciowe LINUX,  Microsoft
Platforma LINUX
Baza danych  MySQL
Platforma Microsoft Windows Serwer
Baza danych Microsoft SQL Server 2000  

ZETO Koszalin
Spółka z o.o.

Platforma HP UX, SCO UNIX, AIX 
Baza Danych INFORMIX

MiCOMP
Systemy
Komputerowe

Środowisko sieciowe : Microsoft , Novell 
Platforma MS Windows NT 4.0 Server, MS Windows 2000
Server Baza danych Microsoft SQL Server 2000  
Platforma Novell NetWare 4.x, 5.x, 6.x 
Baza danych  SQLBase GUPTA

Tensoft Spółka z
o.o.

Środowisko sieciowe : Microsoft , Novell, Linux 
Platforma  Microsoft Windows NT/2000
Baza danych  SQL Server firmy Microsoft
Platforma Novell NetWare
Baza danych  SQL Server firmy Microsoft
Platforma Linux
Baza danych  InterBase firmy Borland

Finus Sp. z o.o. Środowisko sieciowe : Microsoft , Novell, Linux 
Platforma  Microsoft Windows 2000 z Service Pack 3, 
Baza danych SQLBase 7.5 i wyższy
Platforma  Novell NetWare 5.x lub 6x, 
Baza danych SQLBase 7.5 i wyższy
Platforma  Linux  
Baza danych  PostgreSQL 7.3.6  
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Rodan Systems
SA system
elektronicznego
obiegu
dokumentów
OfficeObjects®
DocM

Środowisko sieciowe : Microsoft
Platforma  Microsoft Windows 2000 Server 
Baza danych Microsoft SQL Server 7.0, Oracle 

MIS S.A 
mis-Partner21/
Urzędy 

Środowisko sieciowe : Microsoft , UNIX
Platforma : Windows 2000/NT, Unix, OS/2, AIX, Solaris
Baza danych : IBM Lotus Notes Domino

Logotec
Engineering S.A
DDM9000 system
Zarządzania
Dokumentami i
Przepływem
Informacji 

Środowisko sieciowe : Microsoft , UNIX
Baza danych : dowolna baza danych posiadająca drivery ODBC
oraz pracująca w standardzie SQL (najkorzystniejszym
rozwiązaniem jest Microsoft SQL Server)

15.4.8 Cena zakupu licencji oraz opłaty obsługi pogwarancyjnej

Dane w tabeli zawierają informacje o cenach licencji, szkoleń, wdrożenia oraz zasadach
zasady  serwisowania  oprogramowania.  Dodatkowo  została  podana  informacja  o
sposobie  spełnienia  wymogu  serwisowania  systemu:  czas  reakcji  na  zgłoszenia  o
błędach,  czas  usunięcia  awarii  oraz  informacja  o  możliwość zdalnego serwisowania
oprogramowania.

Firma Opis
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Systemy
Komputerowe
Radix

Cena licencji jednostanowiskowej – (bez rabatów)
SMOK -2160,-  
ePORT+- 4200,-
ELUD+-     490,-
WYB+      4200,-
POGRUNT+  490,-
WIP+  490
FKB+   7350
STW+  4200,-
ZAP+  4200,-
Obsługa pogwarancyjna:
Z zachowaniem ciągłości opieki (gwarancji): 
- dostawa pocztą elektroniczną - 10% aktualnej ceny
katalogowej; 
- dostawa pocztą tradycyjną - 11% aktualnej ceny katalogowej. 
Bez zachowania ciągłości (przerwa powyżej 1 miesiąca w
granicach tej samej generacji) - 30% aktualnej ceny katalogowej
Serwis oprogramowania:
  1.Telefoniczny – bezpłatnie 
  2.Naprawa baz ( jeżeli błędy są wynikiem niezgodnej z
instrukcją eksploatacji systemu )- 69zł/h
  3. Przyjazd serwisowy ( z winy użytkownika ) 105zł/h
Doliczany jest czas dojazdu.
Czas reakcji na awarię : 2 h w dni robocze od 7.30-15.30
Czas przywrócenia podstawowej funkcjonalności sytemu : 4 h w
dni robocze od 7.30-15.30
Możliwość zdalnego serwisowania oprogramowania – brak 

Speed Spółka z o.o.
URZĄD@NET

Cena licencji z wdrożeniem i szkoleniami  nie zależy od ilości
stanowisk:
Pakiet Premium- 18 400,- ( serwis 2 miesiące)
Pakiet Gold – 23 100,- ( serwis 3 miesiące)
Usługi serwisowe  od 700 do 1100,0 / miesiąc
Dodatkowe opłaty:
Rozszerzenie systemu o moduł ISO@NET – 6000,-
Hosting BiP- 150,-/ miesiąc
Konwerter pomiędzy Linuxem a IE – 2600,-
Brak odpowiedzi na żądany czas reakcji na awarie ( 2/4 h) 
standardowo najkrótszy czas reakcji  24h

REKORD Systemy
Informatyczne
Spółka z o.o.

brak odpowiedzi
brak danych

HOGA.PL S.A.
INTRADOK

Do 20 użytkowników : 20000- 25000,- zł
Orientacyjna cena licencji, wdrożenia i szkolenia, dla systemu
przeznaczonego dla 50 użytkowników, to ok. 50-60 tys. zł netto.
Ceny negocjowane w zależności od ilości użytkowników
Brak  konkretnej odpowiedzi na zapytanie.
Czas reakcji i likwidacji  awarii (2 i 4 godz.) - brak odpowiedzi 
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ZETO Koszalin
Spółka z o.o.

Czas reakcji i likwidacji  awarii (2 i 4 godz.) - zapewnione
Ceny negocjowane w zależności od ilości użytkowników
Brak  konkretnej odpowiedzi na zapytanie.

MiCOMP Systemy
Komputerowe

Cena licencji na jedno stanowisko negocjowane indywidualnie w
zależności od ilości stanowisk
Orientacyjna cena wdrożenia całego systemu dla 50 stanowisk –
200 000,-
Cena serwisu pogwarancyjnego : 15-20% ceny licencji
Czas reakcji i likwidacji  awarii  (2 i 4 godz.) zapewniony
(korzystanie z usług partnerów)

Tensoft Spółka z
o.o.

Koszt zakupu (z szkoleniami i wdrożeniem) całego systemu
ADAS (bez Pism i Spraw) to kwota ok. 90.000 złotych netto.
Pisma i Sprawy
Pakiet startowy (licencja na 5 stanowisk )
instalacja na sprzęcie użytkownika
szkolenie 5-ciu osób w pełnym zakresie -        4900 złotych 
Dodatkowe licencje - 300 złotych netto za każdą
Szkolenie - od 300 do 500 złotych netto za jedną osobę. Cena
zależy od zakresu szkolenia oraz od sposobu prowadzenia
szkoleń (głownie dotyczy to liczebności grup)
Czas reakcji i likwidacji  awarii (2 i 4 godz.) – brak odpowiedzi
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Finus Sp. z o.o. Zintegrowany System Wspomagania Działalności
Administracyjnej
Cena licencji na pierwsze stanowisko aplikacji ( każde następne
w cenie 60% pierwszego )
System Fakturowania FIN-FAKT - 1000 zł
System Finansowo-Księgowy  FIN-FK -1200 zł
System Finansowo-Księgowy Moduł Budżet -500 zł.
System Kadry i Płace FIN-KIP-1400 zł
Podsystem Fundusze Pracownicze-1200 zł
System Emerytura-1500 zł
System Rejestracja Czasu Pracy-1400 zł
System Ewidencji Materiałowej FIN-MAT-1200 zł
System Ewidencji Środków Trwałych FIN-ST-1000 zł
System do obsługi kasy FIN-KASA-900 zł
Instalacja aplikacji  -  110 zł / osobogodz.
Konsultacje wdrożeniowe  - 110 zł / osobogodz.
Usługi serwisowe - 110 zł / osobogodz.

SKOK system komputerowego wspomagania obiegu
korespondencji i załatwiania spraw 
licencja na użytkowanie aplikacji maksymalnie na 50
stanowiskach (wersja współpracująca z serwerem bazy danych
PostgreSQL) 
moduł do obsługi wyświetlania w BIP danych o stanie
załatwianych spraw
instalacja aplikacji
dwudniowe wstępne  szkolenie z zakresu obsługi aplikacji
Cena pakietu  22.000 zł netto
Rozszerzenie pakietu o licencję na  każde następne stanowisko
450 zł netto 
Czas reakcji i likwidacji  awarii (2 i 4 godz.) – brak odpowiedzi
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Rodan Systems SA
system
elektronicznego
obiegu
dokumentów
OfficeObjects®
DocM

Cenę zakupu licencji, wdrożenia i szkoleń dla ok. 100
użytkowników.
System OfficeObjects DocMan (OO DocMan) jest sprzedawany
jako kompleksowy produkt, w skład którego wchodzą
następujące usługi:
- Udostępnienie licencji na konkretną liczbę użytkowników
(licencje sprzedawane są na użytkowników nazwanych).
- Wykonanie analizy przedwdrożeniowej i opracowanie jej
wyników.
- Parametryzacja systemu pod kątem wymagań urzędu.
- Instalacja systemu na serwerze i stacjach klienckich
- Szkolenie administratorów i użytkowników
- Dostarczenie podręczników i dokumentacji
W raz z systemem OO DocMan sprzedawany jest moduł
OfficeObjects Workflow, pozwalający na definiowanie i obsługę
procesów pracy w systemie OO DocMan
Cena rozwiązania dla kompleksowego produktu OO DocMan
dla 100 użytkowników wynosi: 140 tys. PLN netto
W tej cenie zawarte są szkolenie i wdrożenie systemu. Czas
szkolenia dla administratorów wynosi 4 dni, a dla pozostałych
użytkowników systemu (pracowników KO, sekretariatów,
referentów, kierowników, dyrektorów naczelników) wynosi 2
dni. Szkolenia odbywają się w grupach 10 osobowych. W czasie
szkoleń  każdy z użytkowników pracuje przy komputerze.
Standardowo 12-miesięczny okres gwarancji i konserwacji.
Koszt przedłużenia gwarancji i konserwacji systemu na kolejny
rok wynosi 20% ceny licencji według cennika obowiązującego w
dniu zawarcia umowy na przedłużenie usług.

MIS S.A 
mis-Partner21/
Urzędy 

Cena licencji na platformę bazodanowa IBM Lotus Domino
Notes:
Domino Collaboration Express - 109 EUR/Użytk.
Cena zawiera licencje na serwer Domino ( poczta, HTTP) dla
jednostek , które nie zatrudniają więcej niż 1000 osób i nie
korzystały dotychczas z aplikacji Lotus Domino.

Cena aktualna do 30.11.2004 r.
Cena aplikacji mis-Partner 21/Urzędy :
400 PLN -użytkownik
800 PLN- licencja na serwer
3 000 PLN- stanowisko developerskie ( do samodzielnej
rozbudowy aplikacji).
Cena jednostkowa bloku szkoleniowego ( grupa do 8 osób, do 8
godzin) - 2 200 PLN
Koszty wdrożeń i parametryzacji zależne od specyfikacji
zamawiającego.
Zasady serwisowania oprogramowania:
- czas reakcji na zgłoszenia o błędach : od 4 do 8 godz.
- czas usunięcia awarii: od 24 do 48 godz.
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Logotec
Engineering S.A
DDM9000 system
Zarządzania
Dokumentami i
Przepływem
Informacji 

Brak danych

15.4.9 Ilość dotychczasowych wdrożeń w urzędach (ewentualnie referencje)

Referencje - wyłącznie wdrożenia w administracji samorządowej.

Firma Opis
Systemy
Komputerowe
Radix

Systemy RADIX eksploatuje obecnie prawie 700 (około 20%)
urzędów miast i gmin na terenie całego kraju. Do klientów
RADIX należą również starostwa powiatowe i urzędy
marszałkowskie oraz jednostki budżetowe ( w większości wersje
DOS). Wersje SQL nie posiadają wielu referencji.

Speed Spółka z o.o. Urząd Miasta Kwidzyn, Urząd Miasta Stalowa Wola
REKORD Systemy
Informatyczne
Spółka z o.o.

Urzędy miast i gmin: Andrychów, Bielsko-Biała, Bieruń, Bytom,
Chorzów, Ciechanów, Cieszyn, Czeladź, Dąbrowa Górnicza,
Imielin, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Knurów, Lędziny, Łaziska,
Mikołów, Mysłowice Ogrodzieniec, Ostrołęka, Piekary Śląskie,
Płock, Pszów, Radlin, Radom, Radzionków, Ruda Śląska,
Rybnik, Rydułtowy, Siemianowice Śląskie, Skoczów,
Sosnowiec, Szczyrk, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Ustroń,
Wodzisław Śląski, Żory, Żywiec, Tychy

HOGA.PL S.A. Bez referencji w administracji samorządowej
ZETO Koszalin
Spółka z o.o.

Urząd Miasta w Koszalinie, Urząd Miasta w Tarnowie, Urząd
Miasta w Darłowie
Brak szczegółowych informacji o pozostałych referencjach

MiCOMP Systemy
Komputerowe
KRS System
obiegu
dokumentów i
kontroli realizacji
spraw

UM Częstochowa, UM Mielec, UM Wisła, UM Szprotawa,
UMiG Połaniec, UMiG Myślenice, UG Gorzyce, UM
Mysłowice, UM Sosnowiec, UM Katowice, UM Wolbrom, UM
Łańcut, UM Milanówek, UM Imielin, UG Goczałkowice Zdrój,
UM Siemianowice Śląskie, UM Bytom,  UMiG Międzyrzecz,
UM Będzin, UM Andrychów, UMiG Pilica, UMiG Dębno, UG
Dobrzeń Wielki, UM Pyskowice,  UM Włodowice,  UM Dęblin,
UM Lędziny, UMiG Niepołomice, UM Grodzisk Mazowiecki,
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Tensoft Spółka z
o.o.

Prawie wszystkie urzędy województwa opolskiego, bardzo duża
ilość wdrożeń w województwie pomorskim i warmińsko-
mazurskim. Ogółem prawie 200 instalacji.
M.in. Starostwo Powiatowe Krapkowice, Starostwo Powiatowe
Brzeg,  Starostwo Powiatowe Głubczyce, Starostwo Powiatowe
Grójec, Starostwo Powiatowe Nysa, Starostwo Powiatowe
Opole (Ziemskie), Starostwo Powiatowe Prudnik, Starostwo
Powiatowe Przysucha, Starostwo Powiatowe Strzelce Opolskie,
Starostwo Powiatowe Wieluń, UG Baborów, UG Biała, UG
Branice, UG Chrząstowice, UG Cisek, UG Dobroszyce, UG
Dobrzeń Wlk, UG Domaszowice, UG Gaszowice, UG Gielniów,
UG Głogówek, UG Głuchołazy, UG Grodków, UG Herby,
UMiG Borkowice, UMiG Koziegłowy, UG Izbicko, UG
Jejkowice, UG Jeleśnia, UG Jemielnica, UG Jemielno, UG
Kamiennik, UG Kęty, UG Kłobuck, UG Komprachcice, UG
Konopiska, UG Korfantów, UG Koszarawa, UG Lubrza, UG
Lubsza, UG Marklowice, UG Mirzec, UG Murów, UG
Niegowa, UG Niemodlin, UG Nysa, UG Odrzywół, UG
Ogrodzieniec, UG Olszanka, UG Oława, UG Oświęcim, UG
Ozimek, UG Panki, UG Poczesna,  UG Pokój, UG Polska
Cerekiew, UG Popielów, UG Poraj, UG Porąbka, UG
Prószków, UG Rajcza, UG Reńska Wieś, UG Rędziny, UG
Skoroszyce, UG Świerczów, UG Tułowice, UG Ujazd, UG
Walce, UG Wiązownica, UG Wilków, UG Wleń, UG Zębowice,
UM Byczyna, UM Czarnków, UMiG Busko-Zdrój, UMiG
Czerwionka-Leszczyny, UMiG Dobrodzień, UMiG Gogolin,
UMiG Kietrz, UMiG Kobiór, UMiG Otmuchów, UMiG
Prudnik, UMiG Przysucha, UM Kluczbork, UM Konstantynów
Łódzki, UM Stargard Szczeciński, UM Wodzisław Śląski, UM
Wołczyn, UM Żory

Finus Sp. z o.o. Urząd Miejski w Szczecinie, Urząd Miejski w Słupsku, Urząd
Miasta i Gminy Kościerzyna, Urząd Miasta i Gminy Kolbudy,
Urząd Miejski w Bychawie, Urząd Miasta Olesno, Urząd
Miejski Ostrów Wielkopolski, Lubuski Urząd Wojewódzki,
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Śląski Urząd
Wojewódzki

Rodan Systems
S.A. 

Urząd Miasta Gdańska, Urząd Miasta Katowice, Urząd Miasta
Częstochowa, Urząd Miasta w Bydgoszczy, Urząd Miasta
Sosnowiec, Urząd Miasta Świdnica , Urząd Miasta Świnoujscie,
Urząd Marszałkowski w Krakowie, 

MIS S.A Urząd Miasta Koszalin, Urząd Miasta Chorzów

Logotec
Engineering S.A
DDM9000 

Brak danych

15.5Wnioski z przeprowadzonego porównania
1. Zgodnie z informacją dostawców wszystkie porównywane systemy spełniają wymóg

zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wszystkie  rozwiązania  wymagają  na  stacjach  klienckich  oprogramowania  firmy
Microsoft  tj.  systemu operacyjnego DOS lub rodziny systemów operacyjnych MS
Windows. 
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3. Istnieje dość liczna grupa rozwiązań umożliwiających wdrożenie systemu w oparciu o
system  relacyjnej  bazy  danych  grupy  Wolnego  Oprogramowania  MySQL,
PostgrSQL, FireBird oraz „darmowej” bazy danych Microsoft MSDE.

4. Wśród  porównywanych  systemów  zarządzania  dokumentacją  większość  to
rozwiązania klasy klient-serwer. Wyjątkiem jest oprogramowanie firmy Hoga, które
opiera się na technologii portalowej. Rozwiązanie takie pozwala na użycie znacznie
słabszego (a  tym samym tańszego sprzętu)  po  stronie klienta,  ale  wymaga  dużo
szybszego serwera, a wadą może być wolniejsze działanie.

5. Prawie  wszystkie  rozwiązania  z  obszaru  zadań  ustawowych  są  wykonane  w
technologii klient serwer (rozwiązania bazujące na SQL). Nie dotyczy to systemów
przestarzałych  technologicznie  i  działających  w  wycofywanym  już  systemie
operacyjnym MS DOS.

6. Widać  wyraźnie dysproporcje jakościowe i  technologiczne rozwiązań,  włącznie z
oferowaniem technologii rozwiązań początku lat 90 (MS DOS, bazy danych DBF).

7. W  zakresie  e-usług  praktycznie  poza  możliwościami  integracji  z  BIP  firmy  nie
oferowały żadnych kompleksowych rozwiązań.

8. Wszystkie firmy oferują serwis gwarancyjny i pogwarancyjny i jednak wszystkie nie
wypowiedziały się co do kwestii spełnienia wymagań serwisowych Urzędu Miasta
Ciechanów.

9. Przegląd rozwiązań pokazuje bardzo dużą różnorodność produktów i stosowanego
przez firmy podejścia. Sugerowane jest weryfikowanie i przeprowadzenie akceptacji
merytorycznej  rozwiązań  na  podstawie  prezentacji  możliwości  produktu  oraz
dostępnych referencji wdrożeniowych,  potwierdzonych najlepiej dodatkową wizytą
referencyjną.
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16Załącznik nr 7. Wybrane istotne
uwarunkowania prawne 

16.1Wprowadzenie
Niniejszy  załącznik  naświetla  zagadnienia  prawne  związane  z  realizacją  i
funkcjonowaniem systemu E-URZĄD. 

Ilość uregulowań w tym zakresie jest ogromna i nie sposób zająć się tutaj wszystkimi,
stąd  rozdział  ten  wprowadza  lub  wyjaśnia  zasadnicze  kwestie  związane  z  tzw.
„społeczeństwem informacyjnym” lub  zagadnienia  mające  istotny  wpływ na  sposób
wdrożenia  systemu  np.  konieczność  podpisania  umowy  o  udostępnienie  danych  z
państwowego zasobu  geodezyjnego i kartograficznego ze Starostą.

16.2  Obowiązujące przepisy prawa 
Podstawowe  regulacje  prawne  kodyfikujące  zasady  funkcjonowania  „społeczeństwa
informacyjnego” w obszarze kontaktu mieszkańca (interesanta) z administracją to:

 rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  grudnia  1999r.  w  sprawie
Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr
112, poz.1319 z późn. zm.)

 ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U. Nr 112,
poz.1198 z późn. zm.)

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002
w sprawie budowy Biuletynu Informacji Publicznej

 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.
883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r.
Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o
zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087.

 ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 

 ustawa  z  dnia  18  września  2001r.  o  podpisie  elektronicznym (Dz.U.  Nr  130,
poz.1450 z późn. zm.)

 ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z dnia
9 września 2002 r.)

 ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12 września 2002 (Dz.U.
Nr 169, poz. 1385 z późn. zm.)

 projektowana ustawa o informatyzacji w działalności organów władzy publicznej

Wymienione  ustawy  i  rozporządzenia  tworzą  spójny  system  prawny  określający
dopuszczalny  zakres  i  sposób  gromadzenia  informacji  o  obywatelu,  zakres  i  tryb
informacji niezbędnej do udostępnienia obywatelowi, sposób poświadczania pochodzenia
informacji i określania momentu jej wytworzenia oraz metodach realizacji opłat. 

Jako  podstawę  prawną  sformułowania  projektu  przyjęto  w  szczególności  ustawy  o
podpisie elektronicznym oraz o dostępie do informacji publicznej. 
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Ustawy te  umożliwiają  stworzenie podstawowego składnika  projektu  elektronicznego
Biura Obsługi Mieszkańca. 

Przetwarzanie  danych  osobowych  w  sieciach  komputerowych  nie  jest  w  Polsce
przedmiotem jednej regulacji prawnej. Podstawowe znaczenie mają przepisy ustawy o
ochronie  danych  osobowych  oraz  akty  wykonawcze  do  ustawy.  Choć  ustawa  nie
wymienia wprost internetu, to nie budzi wątpliwości, że znajduje ona zastosowanie do
przetwarzania  danych  w  internecie,  gdyż  ustanowione w niej  zasady  przetwarzania
danych osobowych stosuje się bez względu na użytą  technikę przetwarzania  danych.
Sprawy muszą być prowadzone w sposób zapewniający spełnienie wymagań ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, a także w sposób zapewniający
spełnienie wymogów ustawy  z  dnia  18  września  2001r.  o  podpisie elektronicznym.
Ustawa z dnia 24  sierpnia  2001 r.  o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych
dostosowuje  przepisy  ustawy  do  wymogów  Dyrektywy  95/46/EWG  Parlamentu
Europejskiego oraz  Rady z  24  października  1995  r.  o  ochronie osób  w związku z
przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych. Ustawa z
dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych dostosowuje prawo polskie do Dyrektywy
96/9/WE z 11 marca 1996 r. o ochronie prawnej baz danych.

Projekt E-URZĘDU musi uwzględnić i  umożliwić przenoszenie danych do Biuletynu
Informacji Publicznej prowadzonego stosownie do wymagań ustawy z dnia 6 września
2001r.  o  dostępie  do  informacji  publicznej.  Ustawa  i  rozporządzenie mają  na  celu
ujednolicenie  zakresu  i  sposobu  publikowania  informacji  o  sprawach  publicznych,
poprzez  stworzenie w poszczególnych serwisach  internetowych Biuletynu Informacji
Publicznej,  posiadającego ściśle  określone mechanizmy nawigacji  oraz  jednolity  we
wszystkich  serwisach  zakres  prezentowanych  danych.  Ma  to  w  znacznym stopniu
ułatwić  i  przyspieszyć  wyszukiwanie  potrzebnych informacji  każdemu obywatelowi,
podmiotowi gospodarczemu lub instytucji. 

Wymagane jest,  aby  w systemie E-URZĄD zapewniona została  pełna  kontrola  nad
obiegiem informacji  (korespondencji  przychodzącej  i  wychodzącej,  faksów,  poczty
elektronicznej, poleceń służbowych i innych dokumentów wewnętrznych) w oparciu o
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie Instrukcji
kancelaryjnej  dla  organów  gmin  i  związków  międzygminnych  z  uwzględnieniem
Jednolitego  Rzeczowego  Wykazu  Akt  (JRWA).  Rozporządzenie  to  określa  tryb
rejestrowania,  przekazywania  i  archiwizowania  wszelkich  dokumentów  i  spraw
obsługiwanych przez urząd. Tak zdefiniowany zakres rozporządzenia stanowi podstawę
prawną  do  realizacji  systemu  obiegu  dokumentów  oraz  kontroli  realizacji  spraw.
Śledzenie prowadzenia w Urzędzie dowolnej sprawy w celu bieżącego monitorowania jej
realizacji musi odbywać się w sposób terminowy i zgodny ze zdefiniowaną procedurą
pracy.

Ustawa  z  dnia  18  września  2001  r.  o  podpisie  elektronicznym  implementuje
postanowienia  Dyrektywy 1999/93/WE  Parlamentu  Europejskiego i  Rady z  dnia  13
grudnia 1999 r.  w sprawie wspólnotowych warunków ramowych dotyczących podpisu
elektronicznego.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa: 

 obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, 

 zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą
elektroniczną, 

 zasady  ochrony  danych  osobowych  osób  fizycznych  korzystających  z  usług
świadczonych drogą elektroniczną. 

Ustawa dostosowuje prawo polskie do obowiązującego ustawodawstwa europejskiego -
implementuje przepisy Dyrektywy 2000/31/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
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8  czerwca  2000  r.  (Dyrektywa  o  handlu  elektronicznym)  oraz  część  przepisów
Dyrektywy  2002/58/EC  w  sprawie  przetwarzania  danych  osobowych  i  ochrony
prywatności w sektorze komunikowania elektronicznego. Nowelizuje również przepisy
innych polskich ustaw,  w tym przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r.  o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny. 

Ustawa  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną  zajmuje szczególne miejsce wśród
źródeł prawa gospodarki elektronicznej. Określone w niej zasady znajdują zastosowania
do  niemal  wszystkich  form  aktywności  gospodarczej  realizowanych  on-line,  tzn.  w
drodze  transmisji  danych  za  pośrednictwem  sieci  telekomunikacyjnych.  Znaczenie
ustawy  przejawia  się  również  w  zdefiniowaniu  szeregu  terminów  właściwych  dla
komunikowania się w społeczeństwie informacyjnym. Określa  ona usługi świadczone
drogą elektroniczną jako usługi świadczone za pomocą systemów teleinformatycznych
bez jednoczesnej obecności stron i na indywidualne żądanie odbiorcy. Dotyczy jednak
tylko  sieci  publicznych  (przede  wszystkim  Internetu),  nie  zaś  sieci  o  charakterze
zamkniętym (czyli  np.  Intranetu).  Nie  obejmuje też  usług  świadczonych za  pomocą
przekazu telewizyjnego czy radiowego. 

Ustawa  o  elektronicznych  instrumentach  płatniczych,  która  weszła  w  życie  12
października 2003r. uregulowała sferę związaną z usługami bankowości elektronicznej.
Wprowadziła  nowe  definicje  m.in.  elektronicznego  instrumentu  płatniczego,  jego
użytkownika  czy  posiadacza.  Dążąc  do  zapewnienia  najwyższego  poziomu
bezpieczeństwa transakcji dokonywanych kanałami elektronicznymi, określiła  prawa i
obowiązki  użytkowników i  posiadaczy  usług  elektronicznych,  jak  również  banków.
Wyznaczyła również zakresy ich odpowiedzialności. Ustawa reguluje ona m.in. zasady
wydawania i używania kart płatniczych, prawa i obowiązki stron zawierających umowy
z  wykorzystaniem  elektronicznych  płatności  oraz  definiuje  zasady  tworzenia  i
funkcjonowania  instytucji  pieniądza  elektronicznego.  Ustawa  o  elektronicznych
instrumentach  płatniczych  ma  za  zadanie  m.in.  dostosować  formy  realizacji  opłat
skarbowych do wymogów stawianych przez elektroniczne formy kontaktu obywatela z
urzędem. 

Ustawa o informatyzacji w działalności organów władzy publicznej55 określi podstawowe
zasady tworzenia i eksploatacji systemów teleinformatycznych używanych przez organy
władzy publicznej do wspomagania ich działalności oraz zapewniania zgodności tych
systemów.  Jednocześnie  w  ustawie  określone zostaną  zasady  elektronicznej  obsługi
dokonywanej  przez  organy  władzy  publicznej.  Projekt  ustawy  przewiduje  ustalenie
minimalnych wymagań sprzętowych i programowych dla systemów teleinformatycznych
służących do realizacji zadań publicznych, rejestrów i wymiany informacji (w zakresie
bezpieczeństwa  wymiany  informacji,  niezawodności  i  wydajności  systemów
informatycznych, kodowania znaków, szyfrowania dokumentów, formatowania plików,
strukturalizacji  elektronicznych dokumentów).  Rozporządzenia  związane z  projektem
ustawy  sprecyzują  właściwości,  jakie  powinien  spełniać  system  teleinformatyczny
(funkcjonalność,  niezawodność,  używalność  i  wydajność)  oraz  zdefiniuje  protokoły
transmisji danych, umożliwiające wymianę informacji z innymi systemami używanymi
do  zadań  publicznych.  Projektowane  przepisy  mają  charakter  narzędziowy,  muszą
zapewnić zgodność techniczną komponentów sprzętowych i  programowych systemów
teleinformatycznych oraz określić minimalne standardy dla poszczególnych podmiotów
publicznych. Informatyzacja administracji publicznej wiąże się z koniecznością zmiany
tradycyjnych  procedur  urzędniczych.  Podania  (żądania,  wyjaśnienia,  odwołania,
zażalenia)  będą  wnoszone  także  za  pomocą  poczty  elektronicznej  oraz  formularzy
umieszczonych na stronach internetowych właściwych organów. Zmiany w k.p.a.  na
nowo określają formalnoprawne skutki doręczania pism. W przypadku wysłania pisma

55 obecnie jeszcze projekt
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e-mailem doręczenie będzie uznane za skuteczne, jeżeli w terminie 7 dni od dnia wysłania
pisma organ administracji publicznej otrzyma potwierdzenie doręczenia pisma.

16.2.1 Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Prawo dostępu do informacji publicznej zostało zagwarantowane obywatelom art.  61
Konstytucji RP, natomiast ustawa z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, Dz. U. z 2002 r.  Nr 153, poz. 1271)
określiła już szczegółowo definicję informacji publicznej, zasady i tryb jej udostępniania
oraz  wskazała  odpowiedzialne jednostki i organy administracji za  jej wypełnienie. W
rozumieniu tejże ustawy: każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację
publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie w niej określonych a prawo
dostępu do tejże informacji,  jeżeli nie jest  zastrzeżona przysługuje każdemu. W celu
powszechnego  udostępniania  informacji  publicznej  poza  trybem  na  żądanie,
wprowadzono mechanizm urzędowego publikatora teleinformatycznego tzw.  Biuletynu
Informacji  Publicznej  (BIP),  stanowiącego  system  połączonych  ze  sobą   stron
WWW w sieci Internet. 

16.2.1.1 Rozporządzenie  ministra  spraw wewnętrznych i  administracji  z  dnia  17
maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Szczegółowo kwestie wdrożenia ustawy o dostępie do informacji publicznej w części
dotyczącej publicznego udostępniania poprzez BIP uregulowało rozporządzenie ministra
spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 maja 2002 r. Całość działań związanych z
udostępnianiem informacji wskazana  w przedmiotowej ustawie została  podzielona na
trzy etapy, w których to BIP powinien zawierać następujące informacje:

 od  1.07.  2003  r.  o  swoim statusie  prawnym,  strukturze,  rodzaju  prowadzonej
działalności  i  kompetencjach,  zatrudnionych osobach  i  ich  zadaniach,  zasadach
funkcjonowania,  sposobach  ustanawiania  aktów  publicznoprawnych,  sposobach
przyjmowania  i  załatwiania  spraw,  o  rejestrach  i  archiwach  oraz  sposobach
udostępniania informacji w nich zawartych 

 od  1.01.2004  r.  o  polityce  wewnętrznej  i  zagranicznej,  zamierzeniach  władzy
ustawodawczej  i  wykonawczej,  proponowanych  aktach  normatywnych,  stanie
realizacji  zadań  publicznych,  kolejności  przyjmowania  i  załatwiania  spraw
właściwych  dla  danego  urzędu,  treści  aktów  administracyjnych  i  ich
rozstrzygnięć,  przebiegu  i  wynikach  kontroli,  a  także  o  wnioskach  i  opiniach
podmiotów przeprowadzających kontrolę. 

 od  1.01.2005  r.  o  majątku  publicznym,  w  tym  majątku  skarbu  państwa,
państwowych osób prawnych i  jednostek samorządu  terytorialnego,  dochodach i
stratach spółek handlowych z przeważającym udziałem skarbu państwa, długach i
obciążeniach publicznych oraz o pomocy publicznej. 

Odnosząc  się  do  powyższych  zapisów   oraz  nowej  ustawy  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu przestrzennym, która nakłada na gminę obowiązek przeprowadzenia
publicznych, powszechnych konsultacji „uspołecznienia studium” można mieć nadzieję,
że medium jakim jest BIP stanie się podstawowym środkiem upowszechnienia procesu
publikowania  informacji  publicznych  w  zakresie  prawa  miejscowego  tj.  projektów
planów oraz już ich uchwalonej postaci.
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16.2.2 Ustawa  o  informatyzacji  w  działalności  organów  władzy  publicznej
(projekt)

Celem,  projektowanej  ustawy,  według  intencji  autorów  ma  być  „określenie
podstawowych  zasad  tworzenia  i  działania  systemów  teleinformatycznych
eksploatowanych przez organy władzy publicznej”. Zakresem ustawa  ma obejmować
cała  administracja  publiczną  od  administracji  rządowej  po  jednostki  administracji
samorządowej.  Jednak  w  obecnym  kształcie  ustawa  zmierza  w  kierunku
instytucjonalizacji, kontroli (poprawności) procesu informatyzacji, podania wytycznych
do dostosowania  informatyzacji  do  wymagań administracji  w EU.  Niestety  na  plan
dalszy,  poza  ustawę  (w  zakresie  przepisów  szczegółowych)  wchodzą  nabrzmiałe,
konieczne problemy standaryzacji  rozwiązań,  technologii,  które  ze  względów czysto
strategicznych być może zostaną rozwiązane dla sfery ewidencji i rejestrów publicznych
(PESEL2, REGON, …). 

I  tak,  …  art.12a  projektu  ustawy  wyposaża  ministra  właściwego  do  spraw
informatyzacji  w adekwatne uprawnienia nadzorcze i  kontrolne w zakresie zarówno
informatyzacji,  jak  i  określania  standardów,  jakim  muszą  odpowiadać  systemy
teleinformatyczne  o  publicznym  zastosowaniu.  Standardy  te  mają  obejmować
parametry techniczne, technologiczne, eksploatacyjne i organizacyjne, a także aspekty
bezpieczeństwa  systemów.  Uwzględniając  wymogi  wynikające  z  umów
międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana, standardy te mają,
zapewnić  przede  wszystkim  komunikację  między  organami  władzy  publicznej  w
relacjach krajowych i międzynarodowych oraz elektroniczną obsługę ich petentów. W
tej  materii,  projekt  przyjmuje  założenie  dostosowania  się  podmiotów  chcących
załatwiać swoje sprawy urzędowe w drodze elektronicznej do znanych i dostępnych im
standardów, w jakich działają organy władzy publicznej załatwiające te sprawy.56

Projekt  ustawy  może  stwarzać  warunki  przyspieszenia  rozwoju  zintegrowanych
systemów  teleinformatycznych,  w  projektach  wieloletnich  oraz  może  wiązać  się  z
pewnym uproszczeniem, a  również uszczegółowieniem niektórych procedur zamówień
publicznych z nimi związanych. 

16.2.3 Ustawa o ochronie praw autorskich

Prawnie zasady i zakres korzystania z oprogramowania57 reguluje Ustawa o ochronie
praw autorskich oraz  powołana zapisami tejże Ustawy umowa licencyjna (licencja -
inaczej upoważnienie),  w ramach,  której licencjobiorca nie przekazuje majątkowych
praw autorskich do utworu58 licencjodawcy a jedynie określa zakres ich obustronnych
zobowiązań,  zakres  i  sposób  użycia  przedmiotowego  oprogramowania,  istniejące
ograniczenia, zasady wynagrodzenia, płatności i inne warunki umowne. 

Jednak należy zaznaczyć, że:

 możliwe jest korzystanie z oprogramowania bez umowy licencyjnej59, 

56 cytat z komentarza projektu ustawy
57 tutaj produktów ESRI Inc.
58 tutaj oprogramowania
59 Prawo autorskie,  art.  75  ust.  1  ustanawia  licencję ustawową,  która  to stanowi,  że  osoba
prawna  lub  fizyczna,  która  weszła  legalnie  w  posiadanie  programu  komputerowego  (np.
poprzez nabycie jego nośnika) może z niego korzystać w zakresie zgodnym z jego przeznacze-
niem i na określonych w tej sytuacji tzw. polach eksploatacji takich jak: zapoznanie się z jej
funkcjonowaniem,  poprawianie  błędów,  zwielokrotnienie  w  pamięci,  sporządzenie  kopii
zapasowej, czy tez warunkowa dekompilacja … 
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 warunki korzystania z utworów określone przez przedmiotowa Ustawę, w bardzo
szerokim zakresie mogą być zmienione przez umowę licencyjną a w szczególności
domniemanie warunków trwania umowy (Ustawa art. 66),  które uprawnia do
korzystania z utworu przez pięć lat na terytorium państwa, w którym licencjo-
biorca ma swoją  siedzibę,  oraz które po  tym okresie  powoduje wygaśnięcie
umowy (!)60,

  dla ważności umowy licencyjnej nie musi być ona zawarta  w formie pisemnej, z
podpisami obu stron.

16.2.4 Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne 

W związaniu z odrzuceniem nowego projektu przedmiotowej ustawy obowiązuje ona w
swoim poprzednim kształcie,  gdzie poza  regulacjami dotyczącymi zasad prowadzenia
państwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego  Skarbu  Państwa  jednym  z
najbardziej istotnych punktów jest Art. 24, ust. 4 który mówi iż  „Starosta zapewnia
nieodpłatnie  gminom bezpośredni  dostęp  do  bazy  danych  ewidencji  gruntów  i
budynków”, który umożliwia funkcjonowanie rozwiązań organizacyjno - systemowych
SIT (GIS) w gminie. Interpretacje rozwiązanego GUGiK w tym zakresie sprowadzały się
faktycznie do dwóch form udostępniania danych tj. przez:

 podgląd (zdalny lub lokalny dostęp do) bazy danych w PODGiK,

 udostępnienie kopii przedmiotowej bazy danych ewidencji gruntów, budynków i
lokali. 

Jednak należy tutaj zauważyć, iż udostępnienie to musi nastąpić w formie umowy co już
reguluje  rozporządzenie  w  sprawie  wysokości  opłat  za  czynności  geodezyjne  i
kartograficzne oraz udzielanie informacji. 

16.2.4.1 Rozporządzenie  w sprawie  wysokości  opłat  za  czynności  geodezyjne  i
kartograficzne oraz udzielanie informacji 

Przedmiotowe rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa z dnia
14  listopada  2000r.  w  sprawie   wysokości   opłat  za  czynności  geodezyjne  i
kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z
operatu  ewidencyjnego  wprowadza  jako  pierwsze  tego  typu  uregulowanie  opłaty
(podstawowe i eksploatacyjne) za udostępnianie danych pzgik, i tak:

 ust.  3 stanowi, że  „Udostępnienie baz danych krajowego systemu informacji o
terenie następuje w drodze umowy.  Ogólne warunki umów o udostępnienie baz
danych krajowego systemu informacji o terenie określają odrębne przepisy”

 ust. 8 stanowi, że „Osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym
współfinansującym budowę bazy danych krajowego systemu informacji o terenie,
opłatę podstawową obniża się proporcjonalnie do wielkości zaangażowania środków
oraz  wartości  wniesionych  aportów  i  sfinansowanych  inwestycji  według  zasad
preferencji określonych w umowie, o której mowa w art. 3. Opłata eksploatacyjna, o
której mówi ust. 6 jest obowiązującą”

 ust.  9  stanowi,  że  „W  przypadku  udostępniania  danych  krajowego  systemu
informacji  o  terenie przy  pomocy transmisji  danych opłaty  określone w ramach
niniejszego załącznika stosuje się ryczałtowo w przeliczeniu na 1 bit”.

60 Rozwiązaniem w tej sytuacji jest udzielnie licencji na czas nieokreślony
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16.2.4.2 Rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji  gruntów, budynków i
lokali (egbil)

Rozporządzenie z  29  marca  2001  roku  w sprawie  prowadzenia  ewidencji  gruntów,
budynków i lokali wprowadziło nowy podział na grupy rejestrowe oraz nowe definicje
jednostek rejestrowych. Za  prowadzenie oraz  udostępnianie egbil odpowiedzialny jest
starosta.  Ewidencja  prowadzona  jest  w  systemie  komputerowym.  Zgodnie  z
załącznikiem nr 4  do  przedmiotowego  rozporządzenia  wymiana  danych pomiędzy
innymi jednostkami prowadzącymi zagadnienia ewidencji gruntów i budynków, a także
udostępnianie danych ewidencji gruntów, budynków i lokali odbywa się w postaci
komputerowych  plików  wymiany  danych  tzw.  standardu  wymiany  danych
ewidencyjnych SWDE.

16.3  Cywilnoprawne aspekty korzystania z oprogramowania

16.3.1 Istotne kwestie udzielania oraz typów licencji

Licencją  niewyłączną  - oznacza,  że  twórca  może  rozpowszechniać  program,
oprogramowanie bez ograniczeń. 

Licencją wyłączną – oznacza, że Licencjobiorca uzyskuje wyłączność ("monopol") w
zakresie terytorialnym i / lub funkcjonalnym określonym warunkami licencji i nikt inny
nie może zostać upoważniony do korzystania z programu w zakresie tak zdefiniowanej
wyłączności. 

Sublicencja – oznacza,  udzielenie „przechodnich” uprawnień Licencjodawcy na rzecz
Licencjobiorcy z zakresu posiadanych własnych uprawnień61 Licencjodawcy. 

Licencja celofanowa (ang. shrink wrap, click on)  – oznacza, udzielenie bez zgodny
Licencjobiorcy licencji na warunkach, z którymi Licencjobiorca nie miał nie możliwości
zapoznania się przed zakupem Oprogramowania. Formalnie „umowa” jest zawierana z
chwilą wykonania określonej czynności np.: rozerwania opakowania celofanowego czy
też  akceptacji  warunków  podczas  instalacji  przedmiotowego  Oprogramowania.  W
każdym z tych przypadku brakuje pisemnej zgody drugiej strony. Jednak, jeżeli warunki
umowy  licencyjnej  są  niezgodne  z  warunkami  ogólnymi  Ustawy  o  ochronie  praw
autorskich, lub konstrukcja umowy „licencji celofanowej” jest niepoprawna, wtenczas
Licencjobiorca może korzystać z upoważnienia wynikającego z art.75 ust. 1 i traktować
tę licencję jako ustawową. 

Licencja  nieodpłatna  („bezpłatna”)  – oznacza,  udzielenie  Licencji  na  warunkach
określonych w umowie licencyjnej z jednoznacznym zapisem o nieodpłatnym udzieleniu
licencji.  W  każdym innym przypadku,  kiedy to  warunki  dotyczące  wynagrodzenia,
płatności  nie  są  jednoznacznie  określone,  lub  zostały  pominięte  obowiązują  zapisy
Ustawy o prawie autorskim, które przesądzają o zasadzie odpłatności za udzielone li-
cencje (!) i mogą stanowić podstawę do odchodzenia roszczeń odszkodowawczych z tego
tytułu.

16.3.2 Nieodpłatna licencja a sprawa podatku dochodowego oraz podatku VAT

Niestety,  polskie  przepisy  prawne  nie  regulują  jednoznacznie  zasad  funkcjonowania
nieodpłatnego Oprogramowania. Brak jest przepisów szczegółowych, a zwłaszcza trudno
dochodzić ich stanu prawnego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Brak  ww.  szczegółowych przepisów i  rozporządzeń,  powoduje  na  gruncie  ustaw  o

61 szerokie zastosowanie sublicencji występuje u dystrybutorów Oprogramowania, którzy otrzymali
uprawnienia na mocy umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy nimi a twórca Oprogramowania i której to
uregulowań udzielają już „sublicencji” dla końcowego użytkownika danego Oprogramowania  
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podatku  dochodowym  oraz  podatku  VAT,  podstawę  do  interpretacji  dla  Urzędu
Skarbowego  o  …  powstaniu  przychodu  z  tytułu  wykorzystywania  „nieodpłatnego”
oprogramowania. 

Bowiem … art.  11 ustawy o  podatku  dochodowym od  osób fizycznych i  prawnych
stanowi, że przychodem są nie tylko otrzymane przez podatnika lub postawione do jego
dyspozycji  środki  pieniężne,  ale  również  nieodpłatne  świadczenia  …  co  stanowi
podstawę  dla  Urzędu  Skarbowego  podstawy  do  uznania  w tej  sytuacji  powstania
przychodu …(!)62

Wartość  dla  tego  „zerowo”  wartościowego  oprogramowania  jest  lub  może  być
odnoszona  do  istniejącego,  nie  koniecznie  najtańszego  płatnego  oprogramowania
komercyjnego. W przypadku podmiotów  nie prowadzących działalności gospodarczej,
interpretacja Urzędu Skarbowego może zmierzać w kierunku „darowizny”.  Oczywiście
w obu ww. przypadkach mamy do czynienia jeszcze z ustawą o podatku od wartości
dodanej  VAT,  obejmującej  przedmiot  licencji  –  czyli  oprogramowanie  22%  stawką
podatku  VAT.  Zatem do „bezpiecznego” stosowania  nieodpłatnego –  „bezpłatnego”
oprogramowania zlecane jest wcześniejsze zapoznanie się z opinią Urzędu Skarbowego
właściwego  dla  rejonu  biorcy  oprogramowania  (czyli  podatnika),  zwłaszcza,  że
prowadzone  próby  uzyskania  „jasnego”  stanowiska  na  ten  temat  z  Ministerstwa
Finansów (MF) nie dały oczekiwanego rezultatu, a dodatkowo do rozstrzygnięcia ww.
kwestii MF wskazało każdorazowo dla Urzędu Skarbowego danego podatnika.

16.4Aspekty realizacji zadań administracji samorządowej na poziomie
gminy – porozumienia komunalne

Zasady  funkcjonowania  administracji  samorządowej  reguluje  Konstytucja
Rzeczypospolitej  Polskiej  (RP)  oraz  pakiet  ponad  10  ustawy  wprowadzających  i
przygotowujących „trój poziomową” reformę administracji w 1998 roku oraz ustawa o
samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku. Z zasadniczych kwestii należy zwrócić
uwagę, iż Konstytucja RP w art. 16 ust. 2 przypisuje samorządom istotną część zadań
publicznych „Samorząd  terytorialny  uczestniczy  w sprawowaniu  władzy  publicznej.
Przysługująca mu w ramach ustaw istotna część zadań publicznych samorząd wykonuje
w imieniu  własnym  i  na  własną  odpowiedzialność”,  natomiast  art.  163  oraz  164
wprowadzają  bardzo  istotną  zasadę  domniemania  kompetencji  samorządu  przez
postanowienia:  ”Samorząd  terytorialny  wykonuje  zadania  publiczne  nie  zastrzeżone
przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych” … czyli „Gmina
wykonuje  wszystkie  zadania  samorządu  terytorialnego  nie  zastrzeżone  dla  innych
jednostek samorządu terytorialnego”. 

Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie
porozumienia  z  organami  tej  administracji.  Gmina  otrzymuje  środki  finansowe  w
wysokości koniecznej do wykonania zadań.  W celu wykonywania zadań gmina może
tworzyć jednostki organizacyjne wspólnego / lub zawierać umowy z innymi podmiotami,
w tym również z innymi gminami tworzyć tzw. związki międzygminne. 

Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Związek  posiada  osobowość  prawną.  Utworzenie  związku  wymaga  przyjęcia  jego
statutu przez rady zainteresowanych gmin bezwzględną większością głosów ustawowego
składu rady. Rejestr związków prowadzi Prezes Rady Ministrów. 

Ponadto,  gminy mogą  zawierać  porozumienia  komunalne w  sprawach  powierzenia
jednej  z  nich  określonych przez  nie  zadań  publicznych.  Gmina  wykonując  zadania

62 W tej części opracowania autorzy dokonali konsultacji prawnej z biurem prawnym „Kuczek
& Maruta” z Krakowa specjalizującym się w zagadnieniach prawnych związanych z branżą
informatyczną 

PRO-INFO (Grupa Honesta) Strona 158 / 206



Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów 

publiczne  objęte  porozumieniem  przejmuje  prawa  i  obowiązki  pozostałych  gmin,
związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach
realizacji powierzonego zadania.

Zauważalne  są  obecnie  tendencje  do  coraz  bardziej  częstego  powoływania  form
porozumienia  komunalnego  celem  rozwiązania  i  prowadzenia  określonych  zadań
publicznych lub pewnego ich zakresu, jakim może być przeprowadzenie informatyzacji
kilku jednostek samorządu terytorialnego mające na celu minimalizacje kosztów oraz
pewna „specjalizacje merytoryczną”. 
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17Załącznik nr 8. Polityka
Bezpieczeństwa Informacyjnego

Urzędu
Polityka  bezpieczeństwa  to  zespół  działań  zapewniających  utrzymanie  ciągłości
procesów zachodzących w instytucji oraz ochronę zasobów nieodzownych do jej
funkcjonowania  przy  zachowaniu  nienaruszalności  zidentyfikowanych,
uzgodnionych warunków brzegowych.  Celem ochrony systemu informacyjnego jest
zapewnienie bezpieczeństwa informacji tak aby, umożliwić działanie organizacji zgodnie
z  jej misją i zminimalizować potencjalne zagrożenia. 

W zasadzie bezpieczeństwo informacji opiera się na zarządzaniu pewnymi kluczowymi
cechami – właściwościami informacji jak: 

 poufność -  właściwość  zapewniającą,  że  informacja  nie  jest  udostępniana  lub
ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub procesom, 

 integralność danych właściwość systemu -  właściwość zapewniającą,  że dane nie
zostały  zmienione lub  zniszczone w sposób  nieautoryzowany,  a  system realizuje
swoje  funkcje  w nienaruszony  sposób,  wolny  od  nieautoryzowanej  manipulacji,
celowej lub przypadkowej, 

 dostępność -  właściwość  bycia  „dostępnym”  do  użytkowania  na  żądanie,
w założonym czasie, przez autoryzowany podmiot, 

 rozliczalność  -  właściwość  zapewniającą,  że  działania  podmiotu  mogą  być
przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi, 

 autentyczność - właściwość zapewniającą,  że tożsamość podmiotu lub zasobu jest
taka,  jak deklarowana; autentyczność dotyczy takich podmiotów jak użytkownicy,
procesy, systemy i informacja, 

 niezawodność - właściwość oznaczającą spójne, zamierzone zachowanie i skutki. 

Z  wielu  doświadczeń  wynika,  że  najbardziej  racjonalne  wydaje  się  opracowanie  i
wdrożenie polityki bezpieczeństwa na opartej o zarządzanie ryzykiem, gdzie mamy do
czynienia  z  procesem  identyfikacji,  kontrolowania,  eliminacji  lub  minimalizowania
pewnych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na zasoby systemu informacyjnego, w tym
zasoby systemu informatycznego.

17.0.1 Założenia. Zarządzanie bezpieczeństwem

Polityka  bezpieczeństwa  może  być  skuteczna,  jeżeli  przyjmie  formę  organizacyjną,
wręcz instytucjonalną oraz na etapie jej opracowania powstanie w postaci formalnego
dokumentu obejmującego wszelkie aspekty tego zagadnienia. 

Tworzenie  systemu  bezpieczeństwa jest  złożonym  procesem  wymagającym
dostosowania do wymagań ustawowych63, struktury organizacyjnej Urzędu oraz obecnej
i przyszłej infrastruktury technicznej (nie tylko informatycznej).

63 jak chociażby ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o informacji niejawnej, ustawa
prawo geodezyjne i kartograficzne, inne
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Jednym  z  trudnych  aspektów  jest  tutaj  aspekt  społeczny,  który  przekłada  się  na
konieczność odpowiedniego ukształtowania,  a  wręcz  „wymuszenia  i  wpojenia”  innej
świadomości pracowników i kadry kierowniczej. 

Proces  wdrożenia  polityki  bezpieczeństwa  zapoczątkowany  publikacją  stosownego
dokumentu (zarządzenia), poparty decyzją Prezydenta oraz Rady Miasta powinien mieć
swoją kontynuację w codziennych działaniach wszystkich pracowników Urzędu, przy
poczuciu  odpowiedzialności,  że  sprawy  bezpieczeństwa  mają  jeden  z  najwyższych
priorytetów w funkcjonowaniu tejże organizacji. Nie chodzi, bowiem tylko o poufność
informacji, ale również o jej bezpieczeństwem fizyczne. 

Dokumenty  składające  się  na  politykę bezpieczeństwa  powinny zyskać  taki  „status
organizacyjny”, aby mogły egzekwować realizację zawartych w nich zaleceń, wymagań
oraz  podlegać  stałemu  bezpośredniemu  nadzorowi  upełnomocnionej  osoby  –  np.
Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji. Należy zaznaczyć, że kontrola realizacji
zawartych  zaleceń  musi  być  instytucjonalnie  oddzielona  od  operacyjnego
funkcjonowania Urzędu.

17.0.2 Pierwszy krok. Inwentaryzacja i klasyfikacja zasobów 

Proces budowy polityki bezpieczeństwa należy rozpocząć od inwentaryzacji zasobów
informacyjnych64,  które  podlegają  ochronie,  a  następnie  przypisać  poszczególnym
zasobom odpowiedni, wymagany – sklasyfikowany poziom bezpieczeństwa. Aby to było
możliwe  należy  wcześniej  w  miarę  precyzyjnie  zdefiniować  klasy  bezpieczeństwa.
Problem ten  komplikuje  się  jeszcze  bardziej,  jeśli  wziąć  pod  uwagę,  że  nie  tylko
dokumenty i  dane (jak się powszechnie sądzi)  podlegają ochronie, ale również może
obejmować wszelkiego typu infrastrukturę  (budynki,  urządzenia),  procesy biznesowe,
informację przekazywaną ustnie i faxem, oprogramowanie, plany rozwojowe itp. 

Tym samym nie jednokrotnie ze względu na potencjalne koszty całości przedsięwzięcia
(również jego utrzymania) niejednokrotnie podejmuje się decyzję o wdrożeniu systemu
bezpieczeństwa  tylko  dla  danego  obszaru  tematycznego  lub  wydzielonej  struktury
organizacyjnej.  Jednak  należy  zauważyć,  że  wdrożenie nowego jakościowo systemu
informatycznego – będącego elementem całościowego systemu informacyjnego Urzędu
(systemu  jego  zarządzania)  wymusza  wręcz  wdrożenie  sytemu  bezpieczeństwa  w
minimalnym zakresie „jego organizacyjnego” funkcjonowania. Co najczęściej przekłada
się na pełną strukturę organizacyjna danego Urzędu. 

17.0.3 Odpowiedzialność indywidualna

Zadania  związane  z  gromadzeniem,  przetwarzaniem  informacji  (danych),
przechowywaniem stosownych dokumentów, czy też utrzymaniem obiektów wykonują
nie komórki  organizacyjne,  a  konkretnie zatrudnieni  w nich pracownicy.  Tak,  więc
odpowiedzialność  za  należyte  wykonanie  wcześniej  zinwentaryzowanych  zasobów  i
procesów biznesowych, operacji, czynności a także zachowanie poufności, integralności i
dostępności  towarzyszącym  im  dokumentów  i  niezbędnych,  wiarygodnych  danych
ponoszą konkretni ludzie przypisani do konkretnych stanowisk pracy. 

Aby więc można było mówić o podmiotowej odpowiedzialności, należy przestrzeganie
odpowiednich procedur  związanych z  zachowaniem ciągłości  procesów lub  ochroną
danych  wpisać  do  zakresów  czynności  odpowiednich  komórek  organizacyjnych,  a
następnie dodać do zakresów obowiązków zatrudnionych tam pracowników.

64  w przypadku wdrażania systemów informatycznych działania te można połączyć z etapem
analizy przed wdrożeniowej czy też analizy procesów organizacji (przygotowanie do wdrożenia
systemu jakości)
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Osobnym zagadnieniem jest troska o integralność całego systemu obiegu informacji a
także zachowanie ciągłości i odpowiedniego poziomu ochrony w przypadku procesów
obejmujących kilka działów lub stanowisk pracy usytuowanych w różnych działach.

Pracownicy powinni być uprzedzeni o wadze informacji,  z jaką mają do czynienia a
kierownictwo musi  mieć pewność,  że pracownicy posiadają  narzędzia  i  kwalifikacje
niezbędne do rzetelnego i bezpiecznego wykonania powierzonych zadań. Nadzwyczajną
dbałość  i  precyzję należy wykazać  w trakcie  formalnego nadawania  poszczególnym
pracownikom ich praw i obowiązków. 

Polityka bezpieczeństwa powinna dawać wskazówki, jak stworzyć system personalnej
odpowiedzialności  za  bezpieczeństwo,  którego  jednym z  elementów może być  plan
pracowników  wręcz  system  wewnętrznych  szkoleń  pracowników  w  zakresie
bezpieczeństwa.

W każdej instytucji zdarzają się wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i incydenty na
tym tle o bardzo złożonym nieraz podłożu. Celem opracowanych procedur powinno być
natychmiastowe raportowanie i  drobiazgowa  analiza  najmniejszego nawet  incydentu.
Działaniom tym powinna przyświecać zasada minimum szkód - maksimum wniosków na
przyszłość,  a  procedury  winny  wymuszać  wszechstronny  sposób  raportowania
incydentu, analizowania przebiegu i realizacji wniosków.

17.0.4 Bezpieczeństwo fizyczne

Polityka bezpieczeństwa nie może pomijać opisu tradycyjnych systemów ochrony. Mamy
tu na myśli zabezpieczenie infrastruktury technicznej oraz ludzi przed skutkami awarii
lub klęsk, takich jak pożar, zalanie wodą, akty terroru lub wandalizmu. Do klasycznych
działań w tym zakresie należą systemy ograniczania i monitorowania dostępu osób oraz
tworzenie i nadzór nad strefami chronionymi.  Z naszego punktu widzenia oraz celu, jaki
jest  wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych Polityka Bezpieczeństwa powinna
zawierać  opis  proceduralnych  i  systemowych  zabezpieczeń  związanych  z
funkcjonowaniem systemu komputerowego na każdym jego technologicznym poziomie
tj.: 

 sprzętu komputerowego (serwery, stacje robocze – minimum procedura nadawania i
utrzymania haseł dostępu) 

 systemu operacyjnego,

 systemu zarządzania relacyjna bazą danych (poziom administrowania dostępem do
bazy danych, lecz nie tylko z poprzez poziom systemu aplikacyjnego, ale również z
zabezpieczeniem  dostępu  z  innych  programów  np.  poprzez  MS  Office  z
wykorzystanie sterowników ODBC)

 systemu aplikacyjnego

17.0.5 Utrzymanie i rozwój system informatycznego

Jednym z elementów właściwego zarządzania i operowania systemami informatycznymi
oraz siecią komputerową jest wdrożenie do polityki bezpieczeństwa procedur związanych
z  wprowadzaniem  zmian  do  (całości)  systemu  informatycznego  (nowa  wersja
oprogramowania, rekonfiguracja urządzeń, rozbudowa sieci) i zajmujących się badaniem
poprawności i integralność oprogramowania oraz danych po każdorazowych tego typu
zmianach65. 

65  dla  jednoosobowych  służb  informatycznych  rozwiązaniem  może  być tutaj  poszerzenie
zakresu usług zlecanych na zewnątrz (ang. outsourcing) 
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Polityka bezpieczeństwa nie powinna pomijać tak zdawałoby się prozaicznych spraw jak
zaopatrzenie w materiały  i  narzędzia  niezbędne do  utrzymania  niezakłóconego toku
wykonywania zadań – w tym przypadku funkcjonowania systemu informatycznego. Jest
to także zagadnienie utrzymywania strategicznego poziomu zapasów, części zamiennych
czy  też  bardziej  złożone  zagadnienie  jak  dostępność  serwisów  zewnętrznych  oraz
okresowe przeglądy umów serwisowych i aktualizacja lub - w sytuacjach skrajnych -
rewizja kontraktów, które nie spełniają przyjętych norm. 

17.0.6 Dostęp do systemu i informacji

Dobrze  zaopatrzony  i  sprawnie  działający  system  może  być  zakłócony  przez
nieautoryzowany  dostęp  do  aplikacji  lub  nieautoryzowaną  ingerencję  we  wrażliwy
element procesu przetwarzania informacji, obojętne czy dane miały postać elektroniczną
czy też papierową. Choć zagadnienia autoryzacji dostępu do systemu komputerowego,
aplikacji, sieci, monitorowanie tego dostępu, analiza logów nie są wielu Urzędu nowym
zagadniemy,  to  ich  usystematyzowanie  w  jednym  dokumencie  wydaje  się  być
nieodzowne dla  zbadania  integralności  ochrony.  Może  to  wskazać  słabe  miejsca  w
systemie i niedostateczne powiązanie z ochroną procesów biznesowych, zwłaszcza w dla
tych obszarów systemu, które mają lub mogą mieć „kontakt” z światem zewnętrznym
przez Internet66.

W dobie powszechnego zagrożenia wirusami komputerowymi nie dopuszczalny jest brak
jakiegokolwiek systemu zabezpieczenia w postaci oprogramowania antywirusowego czy
tez systemu ograniczającego i kontrolującego dostęp do / z Internetu tzw. firewall. 

17.0.7 Utrzymanie i rozwój systemu bezpieczeństwa 

Polityka  bezpieczeństwa  powinna zawierać  instrumenty organizacyjne i  proceduralne
ciągłej  jej  aktualizacji  i  dostosowania  do  zachodzących  zmian  organizacyjnych
(prawnych) oraz kontrolowanych zmian systemu informacyjnego (informatycznego). 

66 Dziennik ustaw nr  112, rozdział  XVI § 54.5 -  Korzystanie z dostępu do światowych sieci
informatycznych (typu Internet) jest możliwe wyłącznie w wydzielonych i niepodłączonych do
wewnętrznej sieci informatycznej urzędu stanowiskach komputerowych
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18Załącznik nr 9. Migracja danych

18.0.1 Wprowadzenie do migracji danych

Migracja  danych  jest  zaplanowanym  i  kontrolowanym  procesem  przenoszenia
danych z jednego systemu aplikacyjnego do drugiego. 

Właściwe i  poprawne przygotowanie procesu  migracji  jest  możliwe pod warunkiem
pełnej  znajomości  zasad  funkcjonowania  obu  systemów  oraz  dostępności  ich
dokumentacji technicznej w zakresie opisu struktur baz danych. 

W  przypadku  spełnienia  powyższego  warunku  proces  migracji  może  zostać
przeprowadzony przez dostawcę systemu, przyszłego użytkownika systemu lub firmę
zewnętrzną  niezwiązaną  w  żaden  sposób  z  jakimkolwiek  systemem  aplikacyjnym
obecnym lub docelowym. Jednak w każdym z powyższych przypadków odbiorcom prac
musi być użytkownik rozwiązania docelowego.

O  jakości  systemu  oraz  sukcesie  z  jego  wdrożenia  decyduje  stopień  jego
„używalności”,  który jest  wprost  proporcjonalny do jakości i  ilości zawartych –
gromadzonych i przetwarzanych w nim danych. Stąd właściwe podejście i realizacja
migracji  danych może być  kluczem do  sukcesu  lub  porażki  we wdrożeniu  nowego
docelowego rozwiązania – Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

18.0.2 Cztery podejścia do migracji danych

Przed  faktycznym  zleceniem  prac  w  zakresie  migracji  danych  koniecznym  jest
opracowanie  strategii  migracji,  dla  której  podstawą  jest  analiza  jakościową  oraz
ilościową danych przeznaczonych do migracji.  Wynik analizy daje odpowiedź,  które
dane i w jaki sposób mogą zostać przenoszone. 

Analiza  jakościowa  powinna  odpowiedzieć  na  pytanie  czy  dane  są  wiarygodne  i
aktualne.  Wynik pozytywny kwalifikuje je do migracji,  a  negatywny do odrzucenia.
Analizę  taką  można  wykonać  za  pomocą  testów statystycznych przeznaczonych do
kontroli jakości w oparciu o losowe próbki danych. Wylosowane zestawy danych należy
porównać  z  ich  odpowiednikami  w  dokumentacji  papierowej,  a  wyniki  opracować
statystycznie. W przypadku negatywnego wyniku testów nastąpi odrzucenie wszystkich
danych z  analizowanej aplikacji.  Wadą  takiej metody jest  jej duża  czasochłonność i
wysokie koszty z nią związane (konieczność zatrudnienia doświadczonych statystyków,
opracowania wyspecjalizowanych testów statystycznych, trudny dostęp do papierowych
archiwów).  Jednocześnie wiele ewidencji i  rejestrów prowadzonych komputerowo nie
posiada  swojego  odpowiednika  „papierowego”  stąd  przeprowadzenie  takiej  analizy
statystycznej  może być  nie możliwe.  W  takim przypadku  należy oprzeć  się  przede
wszystkim na opinii dotychczasowych użytkowników i opiekunów aplikacji. 

Analiza  jakości  przechowywania  danych  w  istniejących  systemach  aplikacyjnych
odpowie  na  pytanie  o  jakość  i  poprawność  struktury  danych  oraz  sposobu  jej
wypełnienia.  Poprzez  jakość  struktury  rozumiemy  stopień  jej  „standaryzacji”
(słownikowania)  oraz  istnienie unikalnych  identyfikatorów dla  każdego rekordu,  jak
również dokładne zdefiniowanie każdej tabeli i jej pól. Jeżeli dane nie mamy tego typu
informacji to dane takie nie kwalifikują się do migracji,  ponieważ w przeważającym
zakresie  nie  będzie  wiadomo,  co  dokładnie jest  przenoszone (!).  Natomiast,  sposób
wypełnienia to odpowiedź na pytanie czy przechowywana w polach i tabelach informacja
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jest zgodna z ich definicją opisem technicznym. Jeżeli nie ma takiej zgodności to przed
przystąpieniem do  migracji  należy  dane  usystematyzować.  Co  oczywiście  wymaga
sporego  nakładu  pracy  zarówno  ze  strony  obecnych  użytkowników  systemu  oraz
realizatora procesu migracji.

Analiza ilościowa ma na celu oszacowanie ilości danych zakwalifikowanych do procesu
automatycznej (lub półautomatycznej migracji). Nie ma jednoznacznego współczynnika
ilościowego,  który  odpowie  na  pytanie  czy  należy  migrować  dane  metodami
automatycznymi czy dane do nowego systemu aplikacyjnego należy wprowadzać ręcznie.
Decyzja w tym zakresie jest zawsze biznesowa i jest wynikiem:

 możliwości budżetowych zleceniodawcy, 

 możliwości czasowych – oczekiwania na wyniki migracji, 

 kosztów  wykonania  procesu  automatycznego  lub  półautomatycznego  przez
realizatora migracji danych

 fizycznej dostępności zasobów osobowych – przeznaczonych i odpowiedzialnych za
„ręczne” wnoszenie danych do systemu,

 innych uwarunkowań.

Można wyróżnić cztery podstawowe strategie – podejścia wykonania migracji danych: 

 migracja bezpośrednia -  polega na zatrzymaniu pracy istniejących cząstkowych
systemów aplikacyjnych i  na  ich miejsce wprowadzeniu nowego Zintegrowanego
Systemu  Informatycznego  (ZSI).  Jednocześnie  dane  ze  wszystkich  cząstkowych
aplikacji migruje się do nowych podsystemów. W czasie migracji należy uwzględnić
problem jednoznacznej identyfikacji tych samych obiektów w różnych aplikacjach,
(ponieważ  w  ZSI  informacja  o  jednym  obiekcie  występuje  tylko  raz).  Takie
postępowanie  niesie  za  sobą  największe  ryzyko,  gdyż  w  przypadku  błędnego
przebiegu  migracji,  użytkownik  nie  ma  alternatywy.  Niebezpieczeństwo
wykorzystania  tej  strategii  polega  na  niemożności  powrotu  do  poprzednio
używanych aplikacji.

 migracja równoległa – polega na migracji danych z dotychczasowych cząstkowych
systemów aplikacyjnych  do  nowego  Zintegrowanego  Systemu  Informatycznego.
Systemy aplikacyjne oraz  nowy system funkcjonują  równolegle,  aż  do momentu
osiągnięcia stanu pełnej niezawodności i stabilności nowego systemu. Strategia jest
bezpieczna, ale kosztowna i uciążliwa i z tego względu możliwa jest do stosowania
wyłącznie w krótkim okresie. Jej wadą jest przede wszystkim „równoległość pracy”
systemu  obecnego oraz  docelowego,  co  za  sobą  niesie  dodatkowe koszty  oraz
obciążenie dla użytkowników systemów.

 migracja  pilotażowa  –  polega  na  zatrzymaniu  pracy  istniejących  cząstkowych
aplikacji  i  na  ich  miejsce  wprowadzeniu  nowego  Zintegrowanego  Systemu
Informatycznego.  Dane zostają  przenoszone do rozwiązania  docelowego a  część
użytkowników wykorzystuje nowy Zintegrowany System Informatyczny, testując i
weryfikując jego działanie przed wprowadzeniem do ogólnego stosowania. Strategia
jest bezpieczna, ale zazwyczaj powoduje wydłużenie procesu wdrożenia.

 migracja fazowa  – polega na etapowym wprowadzaniu nowego Zintegrowanego
Systemu Informatycznego poprzez  sukcesywne instalowanie poszczególnych jego
podsystemów lub  modułów,  zastępujących  dotychczas  użytkowane aplikacje.  Po
zainstalowaniu  każdego  podsystemu  następuje  etap  migracji  danych,  z
równoczesnym uwzględnieniem jednoznacznej identyfikacji tych samych obiektów
we  wcześniej  zainstalowanych  podsystemach.  Tego  podejście  może  uprościć
całościowo proces wykonanie migracji,  jeżeli nastąpi  jej właściwe przygotowanie
oraz  przeprowadzenie  etapami,  przez  kolejne wnoszenie najbardziej  kluczowych
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danych np. danych osobowych, podmiotowych itp.  Podejście to jest rozwiązaniem
zalecanym  dla  organizacji,  w  których  nie  zastosowano  jeszcze  rozwiązań
zintegrowanych  a  zastąpienie  dotychczasowego  systemu  aplikacyjnego
(cząstkowego)  nowym  podsystemem  systemu  zintegrowanego  nie  spowoduje
komplikacji przy osiąganiu integracji danych.
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19Załącznik nr 10. „Open Source” –
Wolne Oprogramowanie

Podstawową zasadą  Wolnego Oprogramowania (ang. Open Source lub Free/Open
Source  Software -  FOSS)  jest  swoboda korzystania  oraz  rozpowszechniania  dzięki
dostępności kodu źródłowego oprogramowania.  

Zasady wykorzystania tak udostępnionego oprogramowania, w tym  zasady użytkowania
na potrzeby własne, w całości lub jego części określa Powszechna Licencja Publiczna
GNU (ang. GNU General Public License, GPL).  Licencja ta gwarantuje i definiuje
użytkownikowi szczegółowe warunki kopiowania, rozpowszechniania i modyfikowania
w  kontekście  obowiązujących  w  danym  kraju  autorskich  praw  własności  oraz
pokrewnych im praw majątkowych.

W Polsce, być może w związku z brakiem formalnego przedstawicielstwa organizacji
Free  Software  Foundation67,  nie  wypracowano  i  nie  opublikowano  oficjalnie
przetłumaczonej z języka angielskiego licencji GPL w języku polskim. Dostępne w sieci
Internet nieoficjalne tłumaczenie Powszechnej Licencji Publicznej GNU na język polski
nie powinno stanowić podstawy do formalnego uznania zawartych tam zapisów jako w
pełni obowiązujących na  gruncie polskiego ustawodawstwa.  Tłumaczenie to  zawiera
zastrzeżenie,  że  pod  względem prawnym nie  stanowi  warunków rozpowszechniania
oprogramowania stosującego GNU GPL, które de facto ustanawia wyłącznie oryginalny
angielski tekst licencji GNU GPL.

Należy  zaznaczyć,  iż  wolność  oprogramowania  oznacza  swobody  korzystania
określone licencją GPL w powiązaniu z brakiem odpłatności z tytułu uzyskania tejże
licencji. Niemniej jednak dostęp lub samo wdrożenie tego oprogramowania może
wiązać się z odpłatnością z tytułu przekazania wersji instalacyjnej, dokumentacji i /
lub  świadczenia  usług  w  przedmiotowym obszarze68.  Zatem nie  można stawiać
jednoznacznego  synonimu  pomiędzy  wolnością  korzystania  z  oprogramowania
(licencja  GPL)  a  brakiem kosztów  finansowych   z  tytułu  jego  uzyskania  lub
wykorzystania. 

Zazwyczaj koszty te są  zasadniczo różne od kosztów oprogramowania komercyjnego
(np. system operacyjny Windows 9x, 2000, NT, UNIX itp.) i są jedną z istotnych różnic
pomiędzy Wolnym Oprogramowaniem a oprogramowaniem zamkniętym (komercyjnym).

Wśród zasadniczych różnic pomiędzy tymi dwoma typami oprogramowania zazwyczaj
wskazuje się na: 

 cel  wytworzenia –  dla  oprogramowania  komercyjnego uzyskanie  oczekiwanego
zysku  z  tytułu  szeroko  rozumianej  inwestycji  w  tym obszarze  –  dla  Wolnego
Oprogramowania celem może być działalność dydaktyczna, 

67 Istnieją  organizacje  i  stowarzyszenia  zwolenników  tejże  idei  takie  jak  Ruch  Wolnego
Oprogramowania, jednak nie posiadają one statusu formalnego przedstawicielstwa FSF
68 Licencja GNU GPL nie zabrania pobierania opłat z tytułu dalszego rozpowszechniania, czy
też dalszego świadczenia jakichkolwiek z tym związanych usług. 
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 dostępność  i  możliwości  wykorzystania  kodu  źródłowego  –  jego  brak  lub
ograniczone  warunki  użycia  dla  oprogramowania  komercyjnego  –  jego  pełna
nieograniczona dostępność i swoboda dysponowania określona warunkami w ramach
licencji GPL,

 gwarancje i  rękojmia dostawcy /  autora –  dla  oprogramowania  komercyjnego
zgodnie z warunkami umowy sprzedaży (licencji ) – dla Wolnego Oprogramowania
ich brak, o czym mówi wprost licencja GPL69. 

Faktycznym  motorem  rozwoju  i  funkcjonowania  Wolnego  Oprogramowania  tj.
prowadzonych tzw. projektów jest i będzie sieć Internet, dająca możliwość bezpośredniej
i szybkiej komunikacji oraz współpracy programistów  z całego świata. Właśnie dzięki
nieustającemu rozwojowi i upowszechnieniu Internetu Wolne Oprogramowanie staje się
coraz bardziej „silne” i konkurencyjne wobec produktów komercyjnych oraz rozszerza
swój obszar funkcjonowania poza inicjujące ten ruch ośrodki akademickie.

19.0.1 Tłumaczenie licencji GNU GPL

Oryginalna  licencja  GNU  dla  Wolnego  Oprogramowania  (Open  Source)  razem  z
przebogatym  materiałem  na  ten  temat  jest  dostępna  na  stronach  internetowych
organizacji www.gnu.org. Natomiast  jej tłumaczenie jest dostępne na stronie  Polskiej
Grupy  Użytkowników  Linuxa  (PLUG)  http://www.linux.org.pl/gpl.php.  PLUG  jest
niekomercyjną  organizacją  stawiającą  sobie  za  zadanie  popularyzację  GNU/Linuxa
zarówno w środowiskach akademickich,  jak  i  komercyjnych.  PLUG współpracuje  z
Ruchem  Na  Rzecz  Wolnego  Oprogramowania,  organizacją  działająca  na  rzecz
upowszechnienia  Wolnego  Oprogramowania  w  polskiej  administracji  i  instytucjach
państwowych. 

19.0.2 Wprowadzenie 

Niestety dla potencjalnego Klienta rynek usług IT opartych o Wolne Oprogramowanie
nie  jest  jeszcze  na  tyle  konkurencyjny  i  szeroki,  aby  można  było  dość  swobodnie
wybierać dostawcę poprzez kryterium ceny, czasu reakcji czy lokalnych uwarunkowań, a
przede  wszystkim,  aby  można  było  swobodnie  wybrać  poszukiwane  rozwiązanie
biznesowe.  Alternatywą  w tej  sytuacji  może być  podjęcie działań  zmierzających  do
rozwoju własnych, specjalizowanych  służb informatycznych, jednak ich koszty mogą
okazać się znacznie wyższe niż koszty zakupu usługi komercyjnej lub usług opartych o
produkty Wolnego Oprogramowania.

Poniższy skrótowy przegląd nie wyczerpuje zakresu dostępnych rozwiązań, jest jedynie
wierzchołkiem  góry  lodowej  dostępnych  i  funkcjonujących  na  rynku  tego  typu
produktów.

19.0.3 Oprogramowanie Systemowe

19.0.3.1 System operacyjny - Linux

Linux  jest  jednym z  najbardziej  znanych programów dostępnych na  zasadach  tzw.
Wolnego Oprogramowania, idei krzewionej przez zorganizowany ruch na rzecz Wolnego
Oprogramowania - Free Software Foundation (FSF) z Cambridge, której to początkiem
był projekt GNU. Pod pojęciem „Linux” rozumiemy i powinniśmy rozumieć dość liczną

69 gwarancji  i  rękojmi,  na  gruncie  obowiązującego  prawa  może  podlegać  usługa  w
przedmiotowym obszarze  –  w  tym  w  zakresie  wskazanego  dostosowania  (zakres  zmian)
oprogramowania do potrzeb zleceniodawcy
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rodzinę „otwartych” systemów operacyjnych ,  inaczej „dystrybucji”,  w których jądro
systemu stanowi, opracowany w roku 1983 przez Livis Tovard70 kompletny zbiór funkcji
systemu operacyjnego. 

Linux jest stabilnym systemem operacyjnym klasy UNIX, który posiada: mechanizmy
wielozadaniowości  i  wielowątkowości,  sprawną  obsługę  ochrony  pamięci,
zaawansowany – specyficzny dla systemów klasy UNIX system obsługi plików (dość
uciążliwe „montowanie” zasobów), obsługę wielu protokołów sieciowych (TCP/IP, IPX,
SMB,  Appletalk,  AX.25),  obsługę  komunikacji  z  użytkownikiem  w  trybie
„okienkowym” (KDE, GNOME), jak i obsługę większości sprzętu dostępnego na rynku.

Dystrybucje Linux obsługują wiele platform sprzętowych w tym: Intel x86, DEC Alpha
(21064 i 21164), SPARC, MIPS oraz Motorola 680x0. 

Linux posiada wiele odmian – dystrybucji71, które są rozwijane przez nieformalne grupy
programistów,  stowarzyszenia,  organizacje,  lub  podmioty  gospodarcze  świadczące
usługi  od  odsprzedaży  nośnika  z  systemem,  instalacji,  konfiguracji  po  modyfikację
produktu.  Każda  z  dystrybucji  składa  się  z  licznej,  niezależnej  grupy  programów
stanowiących  środowisko  pracy,  obsługę  określonego  sprzętu  komputerowego,  itp.
Każdy z  tych programów stanowi  zazwyczaj  oddzielnie rozwijany produkt,  stąd  na
etapie  instalacji  dość  często  konieczna  jest  dobra  znajomość  właściwości  i  cech
określonych wersji produktów, aby dokonać prawidłowego skonfigurowania programu.
Te  trudności  można  ominąć  stosując  się  do wskazówek podczas  instalacji  systemu,
instalując odpowiednie grupy programów (odpowiednich wersji), które pracują ze sobą
stabilnie i bezproblemowo.

Wśród tych najbardziej znanych dystrybucji są: Red Hat Linux, na której funkcjonują
już  systemy  zarządzania  relacyjną  bazą  danych  (np.:  Oracle),  czy  też  najbardziej
przyjazna  dla  naszego  „polskiego  środowiska  pracy”  dystrybucja  Mendraoke.
Oczywiście nie należy pomijać niemieckiej bardzo stabilnej dystrybucji SuSE.

Dla potencjalnych „wielbicieli” rozwiązań systemów rodziny Microsoft, w dystrybucjach
Linux  dostępne  są  emulatory  środowiska  MS  DOS  oraz  MS  Windows.  Jednak
praktycznie nie dają  one gwarancji  poprawności  działania  dla  większości aplikacji  i
rozwiązań funkcjonujących standardowo pod MS Windows.

19.0.3.2 System operacyjny – Free BSD

Free BSD, Open BSD, Net BSD: systemy uniksowe z rodziny BSD (Berkeley Software
Distribution), wywodzące swój rodowód z dystrybucji BSD stworzonej na uniwersytecie
w  Berkeley.  Free  BSD  jest  systemem  uniksowym  ogólnego  zastosowania,
najpopularniejszym na platformie x86 i stosunkowo najbardziej zaawansowanym z całej
trójki. 

Open BSD jest rozwijany ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo (kod źródłowy
jest stale audytowany pod kątem błędów, jądro zawiera obsługę popularnych urządzeń
kryptograficznych, system zawiera obsługę haseł jednorazowych itd.). 

Net BSD jest z kolei najbardziej przenośnym systemem operacyjnym. 

Godny uwagi jest fakt,  że jest to jedyna platforma systemowa w jakikolwiek sposób
wspierana przez Microsoft (Free BSD) do wdrożenia nowej technologii .NET.

70 pośrednio od jego imienia i nazwiska wywodzi się nazwa systemu
71 na  potrzeby niniejszej opinii,  przyjmiemy, iż  pod pojęciem systemu operacyjnego Linux,
inaczej Linux będziemy traktować hipotetyczną dystrybucję mającą uogólnione cechy rodziny
Linux wszystkich dystrybucji
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19.0.3.3 Inne systemy operacyjne

FreeDOS  –  system  operacyjny,  który  w  założeniu  ma  być  całkowicie  zgodny  z
komercyjnym i już nie rozwijanym MS DOS-em.

ReactOS –  system  znajdujący  się  we  wczesnej  fazie  rozwoju,  docelowo ma  być
funkcjonalnie równoważny z Windows NT i 2000.

19.0.3.4 Emulatory systemów operacyjnych

Wine – pełny, darmowy emulator systemu MS Windows pracujący pod kontrolą Linuxa,
wg opinii użytkowników obecna wersja nie jest jeszcze wolna od błędów. 

CrossOverOffice –  komercyjna  wersja  emulatora  MS  Windows  dla  Linuxa,
optymalizowana do obsługi MS Office (cena rzędu 50 USD).

DOSemu –  nakładka  umożliwiająca  uruchomienie programu  DOS  pod  Linuxem –
wymaga uprzedniej instalacji systemu DOS na komputerze.

19.0.3.5 Praca zdalna (VNC)

VNC (Virtual Network Computing) – narzędzie pozwalające na zdalną pracę za pomocą
protokołu TCP/IP (w sieci lokalnej lub na oddalonych stanowiskach w Internecie). VNC
składa się z dwóch komponentów:  serwera obsługującego komputer zarządzany i klienta
stanowiącego  stanowisko  do  zarządzania,  na  którym  mamy  pełen  podgląd  stanu
„obrazu” komputera zarządzanego. 

Istnieje wiele wersji  tego  darmowego programu  przeznaczonych dla  wielu  platform
(Win32, SCO, Solaris, FreeBSD, Linux, AIX, OS/2, MacOS, BeOS). Można stosować
dowolne kombinacje platform serwera i klienta, np. za pomocą komputera z Linuxem
pracować na komputerze z systemem Windows.

Typowe zastosowania programów VNC to: zdalny serwis, administracja siecią, zdalne
szkolenia lub dostęp do zasobów firmy dla  pracowników pracujących w oddalonych
miejscach.

19.0.4 Oprogramowanie Narzędziowe

19.0.4.1 Internetowy serwer WWW – Apache

Apache jest jednym z najbardziej popularnych i powszechnych w zastosowaniu na całym
świecie serwerów WWW.  Według prowadzonych badań  w roku  2002  prawie  65%
działających w Internecie stron  WWW było obsługiwanych przez właśnie ten serwer
internetowy. Komercyjny produkt  firmy Microsoft  MS  IIS  zajmował dopiero drugie
miejsce z udziałem na poziomie około 27% rynku.

Najbardziej rozpowszechnioną wersją Apache jest wersja 1.3 doskonale działająca na
platformie  systemowej  Linux,  a  dopiero  od  wersji  2.0  można  mówić  o  bardziej
użytecznym działaniu  na  systemach  operacyjnych  firmy  Microsoft.  Zresztą  jest  to
produkt bardziej integrujący się z architekturą  i pewną filozofią działania powstałych
produktów Open  Source,  także  w  grupie  z  MySQL.  Jest  również dostępna  wersja
działająca na platformie NetWare. 

Apache  stanowi  również  bardzo  dobre  rozwiązanie  dla  wielozadaniowego,
informacyjnego serwera WWW.Serwer JSP – Tomcat (jakarta.apache.org).
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19.0.4.2 Baza danych - PostgreSQL

PostgreSQL  to  jedna  z  najpopularniejszych  relacyjnych  baz  danych  dostępnych  w
ramach wolnego oprogramowania.  Wywodzi swoje korzenie z  projektu bazy danych
Ingres,  z  połowy  lat  osiemdziesiątych.  Pierwowzór  bazy  został  opracowany  na
Uniwersytecie  Kalifornijskim  Berkeley.  Zalicza  się  do  baz  typu  RDBMS  i  jest
kompatybilna ze standardem SQL.  Używana najczęściej na platformie Linux. Istnieje
możliwość instalowania bazy  PostgreSQL  na platformie MS Windows (za pomocą
nakładki „cygwin”), a zapowiadana jest wersja bazy pracująca w systemie Win32 bez
nakładki. 

W odróżnieniu od np. MySQL baza PostgreSQL jest uważana za dobrze dostosowaną
do dużych, skalowalnych zastosowań.

19.0.4.3 Baza danych – MySQL

MySQL jest szybką i  łatwą w utrzymaniu bazą  danych, wykorzystywaną głównie w
zastosowaniach  w  sieciach  Internetowych,  najczęściej  współpracującą  z  aplikacjami
tworzonymi w PHP. 

Istotnym ograniczeniem MySQL  jest  brak  pełnej  implementacji  SQL.  Dostępna  na
praktycznie każdej platformie systemowej, w tym także Linux i Windows.

Coraz częściej baza MySQL jest postrzegana jako część infrastruktury aplikacyjnej dla
przedsiębiorstwa z zestawie: system operacyjny Linux, serwer webowy Apache i język
programowania PHP lub Perl.

19.0.4.4 Baza danych – Firebird

System zarządzania bazą danych Firebird oparty jest na udostępnionym publicznie przez
firmę Borland kodzie źródłowym komercyjnej bazy Interbase.

System  jest  w  znacznym stopniu  kompatybilny  ze  standardem  SQL,  dostępny  na
platformach Linux, Unix i Windows.

19.0.4.5 SAMBA

Produkt ten jest implementacją protokołu SMB pozwalającą zastąpić systemy Windows
w sieci.  Obecnie  Samba  potrafi  udostępniać  udziały,  służyć  jako  serwer  wydruku,
podstawowy  kontroler  domeny  (PDC)  z  obsługą  profili  wędrujących  oraz  w
ograniczonym zakresie, jako zapasowy kontroler domeny. Obecnie rozwijana jest wersja
zawierająca obsługę Active Directory.

19.0.4.6 PHP-Nuke

Php-Nuke  jest  popularnym,  darmowym systemem zarządzania  zawartością  witryny
internetowej,  napisanym  w  php  przez  Francisco  Burzi.  Typowe  środowisko  pracy
programu to: Apache, PHP oraz baza danych SQL (rekomendowany MySQL). Może
działać pod kontrolą następujących systemów operacyjnych: Linux, Unix, OS/2, Win32,
MacOS, FreeBSD. Obsługuje ok. 20 języków (w tym język polski). 

Ponieważ jest darmowy, łatwy w instalacji i posiada duże możliwości, zdobywa coraz
większą popularność. Jest rozprowadzany na zasadzie licencji GPL. 

Strona domowa produktu: phpnuke.org.
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19.0.4.7 Przeglądarka internetowa - Mozilla

Mozilla to najpopularniejsza po MS Internet Explorer przeglądarka internetowa. Istnieją
wersje m.in. dla Linux, Windows i MacOS. Komercyjna wersja Mozilla wydawana jest
przez AOL jako Netscape Navigator.  Jądro rozwiązania, na którym opiera się Mozilla,
stało się podstawą,  na  której oparto  inne przeglądarki,  takie jak Phoenix (Windows,
Linux), K-Meleon (Windows) czy Galeon (Linux).

19.0.4.8 Przeglądarka internetowa - Opera

Poza główną funkcją przeglądarki internetowej, program realizuje funkcje klienta poczty
elektronicznej, klienta Usnetu oraz IRC. 

Autorem programu jest norweska firma Opera Software, wywodząca się z norweskiego
Telecomu. 

Jest  dostępna  na  wielu platformach,  m.in.  BeOS,  FreeBSD,  Linux,  Windows,  IBM
OS/2,  Sun  Solaris  i  MacOS.  Istnieje  również  wersja  przeznaczona  dla  urządzeń
przenośnych (np. palmtopy) pracujących pod kontrolą systemu Symbian.

W najnowszej wersji jest dostępny całkowicie spolszczony interfejs.

Program  Opera  jest  rozprowadzany  na  zasadzie  licencji  „adware”,  co  oznacza,  iż
niezarejestrowane  kopie  można  bezpłatnie  używać,  jednak  trzeba  pogodzić  się  z
wyświetlaniem banerów  reklamowych  w  rogu  ekranu.  Płatna  rejestracja  umożliwia
zlikwidowanie reklam.

19.0.5 Oprogramowanie Aplikacyjne

19.0.5.1 Oprogramowanie do obsługi danych graficznych – GRASS

GRASS  (ang.  Geographic  Resources  Analysis  Support  System)  jest  systemem
wspierania analizy i prezentacji danych (zasobów) geograficznych (geoprzestrzennych).
System ten jest  typowym pakietem typu  GIS,  który w początkowym swoim okresie
rozwoju został opracowany przez laboratoria Oddziałów Inżynieryjnych Armii Stanów
Zjednoczonych (USA-CERL).  W trakcie prac  nad systemem GRASS w USA-CERL
powstała  idea  "Open  GIS",  której  rezultatem  było  utworzenie  międzynarodowej
organizacji  Open  GIS  Consortium,  zajmującej  się  między  innymi  standaryzacją
rozwiązań  GIS.  Należy  zauważyć,  że  jego możliwości  i  ilość  instalacji  na  świecie
sprawiają,  że zaliczany jest  obok Arc/Info (ESRI  Inc.)  i  MicroStation (Bentley) do
trzech głównych systemów GIS. 

System ten jest rozwijany przez „grupę projektową” GRASS Development Team, którą
stanowią  programiści  m.in.  z  Niemiec,  Włoch,  Stanów Zjednoczonych,  ale  również
innych krajów. Do wersji 4.0 był dostępny jako "Public Domain", a od wersji 4.1 jest
objęty prawami licencyjnymi GNU, co oznacza, że dla zastosowań nie komercyjnych jest
dostępny nieodpłatnie i z modyfikowalnymi, pełnymi  źródłami kodu oprogramowania w
języku C. 

System działa na platformach systemowych Linux, Windows NT i pokrewne, Solaris,
SGI,  MacOS,  obsługuje  różne  formaty  danych:  rastry,  rastry  3D,  oraz  w  bardzo
szerokim  zakresie formaty danych wektorowych, współpracuje z bazami danych przez
łącze ODBC oraz bezpośrednie połączenie - obsługę bazy danych PostgreSQL.

GRASS  wykorzystuje  w  niektórych  swoich  modułach  oprogramowanie  zewnętrzne,
m.in.  GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) do konwersji z/do wielu formatów
rastrowych i wektorowych. 
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W  Polsce  produkt  ten  jest  bardzo  mało  znany  i  poza  zastosowaniem naukowo  -
dydaktycznym  (Uniwersytet  Wrocławski  –  Instytut  Meteorologii)  i  incydentalnymi
zastosowaniami biznesowymi (doświadczenia firmy DigiLab  Warszawa)   nie znalazł
szerokiego  i  powszechnego  zastosowania  w  budowanych  rozwiązaniach  systemów
informacji przestrzennej, czy też systemów informacji o terenie (SIT).

19.0.5.2 Oprogramowanie biurowe – OpenOffice 

Pakiet  biurowy OpenOffice   powstał  w  wyniku  inicjatywy  firmy  SUN  Inc.,  która
odpowiedziała  pozytywnie  na  coraz  silniejszą  ideę  Open  Source  i  uruchomiła
logistycznie  oraz  finansowo  inicjatywę  OpenOffice,  udostępniając  kod  źródłowy
większości modułów StarOffice (pod nazwą OpenOffice). W ten sposób  zaproszono do
współpracy  przy  rozwoju  kolejnych  wersji  tego  oprogramowania  wszystkich
zainteresowanych  programistów  (szczegóły  są  udostępnione  na  stronie
www.openoffice.org),  dając  podstawy  do  powstania  kolejnej,  obok  Star  Office
alternatywy wobec pakietu biurowego MS Office.  Pakiet ten jest w pełni funkcjonalny,
zawiera  edytor  tekstu,  arkusz  kalkulacyjny  oraz  programy  do  tworzenia  grafiki,
prezentacji i prostej bazy danych. W OpenOffice zaimplementowano również funkcje
eksportu i importu plików w formatach MS Office oraz eksportu do formatu PDF.

Od  pewnego czasu  jest  dostępna  polska  wersja  pakietu  OpenOffice  (polskie menu,
zintegrowany polski słownik, moduł dzielenia wyrazów) dla systemów Windows oraz
Linux,  istnieje  również  możliwość  zakupu  zestawu  z  polskim  podręcznikiem
(www.openoffice.com.pl,  www.ux.pl/openoffice). Zakup takiego zestawu upoważnia do
korzystania ze wsparcia technicznego (helpdesku). Ponadto wiele firm oferuje różnego
rodzaju szkolenia lub pomoc we wdrożeniu pakietu OpenOffice.

19.0.5.3 Program graficzny – GIMP 

Program do obróbki grafiki bitmapowej (GNU Image Manipulation Program). Powstał
w 1995r  jako mały projekt  studencki na  Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i
rozwinął  się  do  profesjonalnego  zestawu  do  edycji  grafiki.  Pod  względem
funkcjonalności przypomina komercyjne produkty takie jak Adobe Photoshop czy Paint
Shop Pro. Powstały wersje programu pracujące na różnych platformach systemowych, w
tym także dla Linux i MS Windows.

19.0.5.4 Program graficzny – Sodipodi 

Program do tworzenia grafiki wektorowej (autor: Lauris Kaplinski, Estonia), wzorujący
się na takich programach komercyjnych, jak CorelDraw czy Adobe Illustrator. Należy do
kategorii wolnego oprogramowania (licencja GNU GPL). Produkt powstał stosunkowo
niedawno  i  dopiero  się  rozwija,  ale  istnieją  już  jego  wersje  pracujące  na  różnych
platformach systemowych, w tym także dla Linux i MS Windows.

19.0.5.5 Składanie tekstu – Scribus 

Program do składania tekstu, podobnej kategorii, co komercyjne Adobe PageMaker czy
QuarkXPress, dostępny głównie na platformie Linux. 

Możliwe zastosowania programu to publikacje przeznaczone do druku oraz interaktywne
formularze i prezentacje w formacie PDF. Obsługuje 25 języków – w tym także język
polski. Obecnie w fazie testowania, przed opublikowaniem stabilnej wersji 1.2.
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19.0.5.6 Projektowanie wspomagane komputerowo - QCad 2004

Profesjonalny,  komercyjny  program  do  projektowania  wspomaganego  komputerowo
(Computer Aided Design) wzorowany na programie AutoCAD.

Pakiet QCad 2004 jest dostępny w piętnastu wersjach językowych. W wersji polskiej
został  wyposażony w polski interfejs,  zawiera  wbudowaną  polskojęzyczną pomoc,  a
także podręcznik użytkownika w formie książki. 

QCad 2004 pracuje na komputerach z systemami Linux, Windows lub Apple MacOS.
Rysunki  można  tworzyć,  przenosić  i  drukować  niezależnie od  typu  komputera  czy
systemu. 

Orientacyjna cena programu: 600 zł.

19.0.5.7 Diagramy - Dia

Dia  to  aplikacja  do  tworzenia  diagramów,  odpowiednik programu  Microsoft  Visio.
Rozprowadzana na zasadzie licencji GPL, może pracować pod kontrolą systemu Linux
lub Win32.

19.0.6 Inicjatywy Wolnego Oprogramowania w Polsce

19.0.6.1 Ruch na rzecz Wolnego Oprogramowania,  programy rządowe e-Polska,
Infrastruktura – klucz do rozwoju

Główną polską instytucją promującą rozwiązania oparte na Wolnym Oprogramowaniu
jest stowarzyszenie: Ruch na rzecz Wolnego Oprogramowania (RWO). Według opinii
RWO,  stan  świadomości  polskiego sektora  publicznego,  co do stosowania  Wolnego
Oprogramowania  prezentuje  się  nie  najgorzej.  Większość  centralnych  organów
administracji  publicznej  używa  tego  typu  produktów  przynajmniej  w  charakterze
serwerów sieciowych,  podobnie czynią  władze wojewódzkie i  miejskie.  Liderem jest
Kancelaria  Sejmu,  korzystająca  z  około  100  terminali  Linux  dostarczonych  przez
krakowską firmę ABA. 

Warto  zaznaczyć,  że  wśród  użytkowników  systemu  Linux  znajduje  się  Biuro
Bezpieczeństwa Narodowego, co pozytywnie świadczy o ocenie jego zabezpieczeń.

Brakuje  jednak oficjalnej  polityki  wobec  Wolnego  Oprogramowania.  Brak  też
oficjalnego  studium  czy  raportu  mogącego  uświadomić  decydentom  zarówno
korzyści,  jak  i  potencjalne  niebezpieczeństwa  wynikają  z  wdrażania  tego  typu
produktów  (np.  bariery  psychologiczne).  Na  razie  korzyści  z  powszechnego
stosowania są raczej nikłe wobec potencjalnych korzyści przemyślanego wdrażania i
roli, jaką Open Source może odegrać w administracji publicznej.

Należy zaznaczyć, że dwa zasadnicze dokumenty, istotne z punktu widzenia rozwiązań
IT:

 „e-Polska”, opracowane przez Ministerstwo Gospodarki,

 „Infrastruktura – klucz do rozwoju” z 29 stycznia 2002 r. (jest to integralna część
Strategii Gospodarczej Rządu).

polecają  stosowanie  rozwiązań  informatycznych  zrealizowanych  na  bazie  Wolnego
Oprogramowania. 

Takie postępowanie wynika z kilku ważnych faktów: 
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Strategia umacniania pozycji rynkowej producenta oprogramowania komercyjnego, jest
w dużej mierze oparta na „uzależnianiu” klientów od własnych produktów. Budowanie
systemu informatycznego w oparciu tylko o komponenty oferowane przez potentatów
rynku oprogramowania powoduje, że trudno jest z nich później zrezygnować. Wynika to
ze  stosowania  zamkniętych  (tzn.  zastrzeżonych)  standardów,  swoistej  interpretacji
powszechnie przyjętych norm oraz z coraz bardziej restrykcyjnej polityki licencyjnej. 

Niezwykle  trudno  jest  dokonać  wymiany  choćby  części  elementów  systemu
informatycznego oraz zapewnić pełną i bezproblemową współpracę z oprogramowaniem
innych  producentów.  W  wypadku  systemu  mającego  fundamentalne  znaczenie  dla
kontaktów obywateli z jednostkami administracyjnymi może to mieć wyjątkowo poważne
konsekwencje.  (np.:  system  KSI  ZUS,  który  uniemożliwia  zdalną  komunikację  z
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych posiadaczom innych systemów operacyjnych niż
MS Windows – oznacza to, że pewna część obywateli została postawiona na marginesie
funkcjonowania państwa).

Korzystanie z kompleksowej oferty wielkich monopolistów rynku oprogramowania przy
tak dużych projektach, jak realizacja idei „elektronicznego rządu”,  byłoby wyjątkowo
niekorzystne dla polskiej gospodarki. Monopol jednego (lub kilku) dostawców powoduje
ograniczanie  rozwoju  lokalnych rynków usług  informatycznych,  co  przekłada  się  w
prostej linii na znaczne zubożenie rynku pracy rodzimych informatyków. 

Wśród zaleceń UE znalazło się promowanie oprogramowania otwartego. Przejawia się to
m.in. w dofinansowywaniu akademickich projektów Open Source oraz wykorzystywaniu
produktów tych projektów w administracji państwowej. "Otwarte" rozwiązania promują
lub wykorzystują na co dzień również tak poważne instytucje, jak Departament Obrony
USA czy Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Wykorzystanie w
projekcie  informatyzacji  administracji  publicznej  rozwiązań  Open  Source  leży  jak
najbardziej w duchu polityki Unii Europejskiej.

Przy informatyzacji wszelkiego rodzaju instytucji należy też zwrócić uwagę na bardzo
ważny aspekt bezpieczeństwa danych, a  co za tym idzie – także poufności wszelkich
informacji. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że usuwanie wykrytych błędów następuje
najszybciej w oprogramowaniu Open Source, a nie w produktach komercyjnych.

RWO wskazuje rzeczywiste możliwości wykorzystania w administracji oprogramowania
systemowego i narzędziowego opartego na filozofii Open Source, budując propozycje
„gotowych”  zestawów   oprogramowania  dla  administracji  jak:  Linux  –  system
operacyjny,  OpenOffice  –  pakiet  biurowy,  KDE  3  –  system okienkowy,  Mozilla  –
przeglądarka WWW i klient pocztowy, Apache – serwer WWW,  SAMBA – łączność z
MS Windows.

Niestety na razie widać wyraźnie, że nie ma tutaj Oprogramowania Aplikacyjnego (dla
Urzędu) a podstawę zestawu stanowi Oprogramowanie Systemowe.

19.0.6.2 Inicjatywa Grupy HONESTA

Inicjatywa  Grupy HONESTA o nazwie HdS (Honesta dla Samorządu) polega na
stworzeniu pakietu aplikacji dedykowanych dla administracji samorządowej i opartych
na filozofii wolnego oprogramowania.  W założeniu ma to  być system zintegrowany,
bazujący  na  jednorodnej strukturze  danych.  Zarówno system operacyjny,  jak  motor
bazodanowy mają  zaliczać  się do wolnego oprogramowania.  Inicjatywa ta  wychodzi
naprzeciw szczególnie niewielkim gminom, które z racji niewielkich budżetów nie mogły
sobie do tej pory pozwolić na profesjonalne oprogramowanie. Były one zmuszone do
wykorzystywania oprogramowania taniego i jednocześnie niskiej jakości.

Należy niestety zaznaczyć, iż powyższa inicjatywa jest cały czas „na starcie” chociaż od
strony  technicznej  projektu  zaawansowanie  jest  już  dość  poważne.  W  założeniach
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opracowywany system ma funkcjonować pod systemem operacyjnym Linux i motorem
bazodanowym  CodBASE  (otwarty  projekt  obsługi  plików  DBF).  Od  strony
funkcjonalnej system ma składać się z następujących modułów:

 HdS-SWP – System Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Gruntów i Lasów 

 HdS-SKPG – System Windykacji Podatków od Gruntów i Nieruchomości 

 HdS-FKB – System Księgowości Finansowo-Budżetowej 

 HdS-PŁACE – System Płacowy 

 HdS-USC – System przeznaczony dla Urzędu Stanu Cywilnego 

 HdS-SOSM – System Obsługi Straży Miejskiej 

 HdS-SEL – System Ewidencji Ludności (Homologowany przez MSWiA)

 HdS-ST – System Środki Trwałe 

 HdS-EPG – System Ewidencji Podmiotów Gospodarczych 

 HdS-EPSA – System Ewidencji Punktów Sprzedaży Alkoholu 

 HdS-SOC – System Opłat Czynszowych 

 HdS-KASA – System Obsługi Kasy 

 HdS-SEP – System Ewidencji Pojazdów 

 HdS-SDM – System Dodatków Mieszkaniowych 

 HdS-SEK – System Ewidencji Kierowców 

 HdS-WODA – System obsługi sprzedaży wody 

 HdS-PIES – System wymiaru i windykacji podatków od posiadania psów 

19.0.7 Przykładowe projekty Wolnego Oprogramowania w Polsce

19.0.7.1 Projekt „Janosik” - alternatywa dla programu Płatnik

„Janosik”  to  wolna,  otwarta  i  darmowa  wersja  programu  Płatnik,  wymaganego do
elektronicznego przekazu dokumentów do ZUS. Jest odpowiednikiem programu Płatnik,
dostępnego tylko dla systemu MS Windows. W przyszłości ma również powstać wolna
wersja Przekazu Elektronicznego.  Po zakończeniu prac zespół rozwijający „Janosika”
zamierza oficjalnie zgłosić się do ZUS-u z prośbą o jego akceptację jako dopuszczonego
do użytku na takich samych prawach jak Płatnik/PE. Program został oparty na Pythonie,
jako  języku  o  przejrzystej  składni,  który,  dzięki  obiektowości,  jest  łatwy  do
wykorzystania w pracy grupowej. Jest także wieloplatformowy. W zamierzeniu program
ma działać na czterech platformach: Linux, Windows, FreeBSD i Ma OS, oraz innych.,
Podstawowe założenia:

 Janosik będzie oficjalnie dostępny na trzy platformy (Linux, MacOS, Windows) oraz
nieoficjalnie na pozostałe, na których działa Python 

 Janosik będzie tak zmodularyzowany, jak to możliwe 

 Wewnętrznym formatem danych jest XML

 XML powinien zapewnić maksymalne oddzielenie danych od kodu

 Wydruki następują do formatu PDF i korzystają z szablonów, dzięki czemu będą
dokładnie takie same jak generowane przez Płatnika 
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Działania  związane  z  Teletransmisją  zostały  zatrzymane  ze  względu  na  utajnienie
protokołu transmisji przez producenta.

Obecnie udostępniona jest dokumentacja dotycząca uruchomienia programu Płatnik pod
kontrolą systemu Linux za pomocą emulatora Wine.

19.0.8 Novell dla Linuxa, produkty

W ostatnim czasie jednym z ważniejszych wydarzeń związanych z rozwojem wolnego
oprogramowania było przejęcie firm SuSE (jednego z dystrybutorów odmiany systemu
Linux) oraz Ximian (programy biurowe) przez firmę Novell w 2003r. Novell to jeden z
największych na świecie producentów oprogramowania systemowego, w Polsce znany
głównie z  systemu operacyjnego NetWare.  Zmiana  kursu  firmy w kierunku Linuxa
oznacza  umocnienie  linii  rozwojowej  samego  systemu  oraz  oprogramowania
systemowego i użytkowego tej platformy, a  także dostarczenie wsparcia  technicznego
jego użytkownikom. Dodatkowo narzędzia Novella są teraz projektowane i rozwijane z
myślą o zastosowaniach zarówno na platformie NetWare, jak i Linux.

Produkty  firmy Novell  dla  systemu Linux  nie są  darmowe,  jednak często  stanowią
rozsądną  alternatywę wobec komercyjnych produktów innych firm.  Opis  produktów
został wykonany na podstawie dokumentacji firmy Novell.

19.0.8.1 Nterprise Linux Services 

Zestaw  usług  sieciowych  i  pomocy  technicznej  do  systemu  Linux,  obejmujący:
udostępnianie  plików  i  drukarek,  zarządzanie  tożsamością  i  zasobami,  przesyłanie
wiadomości i wirtualne biuro. 

 Narzędzie  Novell  iManager udostępnia  administratorowi globalny widok sieci  z
dowolnego miejsca. 

 Novell  iFolder synchronizuje  lokalne  zasoby  plików  różnych  komputerów  i
zapewnia  pracownikom mobilnym bezpieczny  dostęp  do  nich,  bez  względu  na
miejsce i czas. 

 Program exteNd Director to „wirtualne biuro”, zapewniające pracownikom dostęp
do usług sieciowych z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki sieci Web. 

 Novell  eGuide zapewnia  łatwy  kontakt  ze  współpracownikami  i  pozwala  bez
problemu odnaleźć odpowiednie osoby. 

 Novell iPrint wyszukuje najbliższą drukarkę i automatycznie instaluje prawidłowy
sterownik. 

19.0.8.2 SUSE Linux Enterprise Server

SUSE Linux Enterprise Server jest to dystrybucja systemu Linux autoryzowana przez
Novell.

19.0.8.3 Ximian Desktop

Linuksowe  środowisko  biurowe;  obejmuje  ściśle  zintegrowany  pakiet  aplikacji
biurowych, zgodnych z systemem Windows i polecanych do stosowania w mieszanych
środowiskach  Linux/Windows.  Zapewnia  obsługę  plików  w  formatach  znanych  z
systemu Windows, w tym dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i rysunków.

Ximian  Evolution  zapewnia  zarządzanie  pocztą  elektroniczną  ,  kalendarzami  i
zadaniami. Pakiet zawiera przeglądarkę sieci Web Galeon. 
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W pakiecie aplikacji znajdują się programy do przesyłania wiadomości błyskawicznych,
prowadzenia konferencji wideo, obsługi terminali typu 3270, rysowania, przetwarzania
obrazów oraz wiele innych narzędzi. 

Z  całym środowiskiem biurowym GNOME synchronizowane są  czcionki środowiska
Microsoft,  dzięki czemu aplikacje, dokumenty i strony sieci Web zachowują taki sam
wygląd. 

19.0.8.4 Ximian Red Carpet Enterprise

Zautomatyzowane  i  skalowalne  narzędzie  do  zarządzania,  które  ułatwia
administratorowi  wdrażanie  i  utrzymanie  aktualizacji  linuksowego  oprogramowania
stacji roboczych i serwerów. 

19.0.8.5 GroupWise

Rozwiązanie  do  pracy  zespołowej,  które  umożliwia  użytkownikom stacjonarnym  i
mobilnym korzystanie z dowolnego rodzaju komunikacji za pośrednictwem intranetów,
ekstranetów i Internetu. 

19.0.8.6 ZENworks

Kompleksowy  zestaw  zintegrowanych  narzędzi,  które  automatyzują  zarządzanie
zasobami  przez  cały  okres  eksploatacji  komputerów  biurowych,  przenośnych  i
kieszonkowych oraz serwerów. 

Produkt oparty jest na katalogach w celu egzekwowania możliwych do zdefiniowania
reguł , co pozwala na dynamiczne zarządzanie zasobami z uwzględnieniem tożsamości
użytkowników i urządzeń .  Dzięki obsłudze platform Windows, Linux, NetWare i in.
oraz  integracji  z  usługami  katalogowymi  Novell  eDirectory™  i  Microsoft  Active
Directory  pakiet  ZENworks  znacznie  usprawnia  zarządzanie  złożonymi,
heterogenicznymi środowiskami  informatycznymi.  Stanowi  on  ponadto  podstawę  do
automatyzacji  opartej  na  regułach  (Policy-Driven  Automation),  która  może
wyeliminować ręczne zarządzanie systemami i w ten sposób znacznie obniżyć koszty
informatyczne. 

19.0.8.7 NetMail

Proste  i  relatywnie tanie rozwiązanie do obsługi  poczty elektronicznej i  zarządzania
kalendarzem  dla  dużej  grupy  osób  —  dziesiątek,  tysięcy,  a  nawet  milionów
użytkowników. Pozwala stworzyć wspólny system łączności obejmujący wiele różnych
platform. Obsługuje wiele programów-klientów, w tym aplikację MSOutlook. 

Działa w systemach NetWare, Windows i Linux. 
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20Załącznik nr 11. Analiza
strategicznych dokumentów

programowych: regionalnych oraz
lokalnych

20.1Analiza  dokumentów  strategicznych  dotyczących  społeczeństwa
informacyjnego

20.1.1 Polityka rządowa 

Przystępując do UE Polska zyskała możliwości finansowania projektów związanych z
rozwojem infrastruktury społeczeństwa informacyjnego z Funduszy Strukturalnych, ale
też zobowiązała się do podjęcia szeregu działań, które pomogą zmniejszyć dystans w tej
dziedzinie między Polską a Wspólnotą. Przyjęta została przez Radę Ministrów Strategia
informatyzacji  Rzeczypospolitej Polskie –ePolska na lata  2004-2006  oraz  Narodowa
Strategia  Rozwoju Dostępu  do Szerokopasmowego Internetu  na  lata  2004-2006.  W
sejmie trwają  prace  nad  ustawą  o informatyzacji  działalności  niektórych podmiotów
realizujących zadania publiczne, która stanowi kolejny krok w kierunku pełnej realizacji
przyjętych  wcześniej  strategii  UE  eEurope  Action  Plan  2005  dotyczącej  rozwoju
społeczeństwa  informacyjnego.  Dyrektywy  UE  z  2002  dotyczące  komunikacji
elektronicznej mają być wdrożone nowelizacją prawa telekomunikacyjnego.

20.1.1.1 Społeczeństwo informacyjne w Polsce

Poziom dostępu do Internetu i usług on-line nie jest w naszym kraju wysoki ani jak na
średnią UE ani  też jeśli chodzi o nowe państwa członkowskie. I  tak na  przykład w
Słowenii i Estonii blisko 40 % mieszkańców ma dostęp do Internetu, w Polsce tylko 23%
(dane z badań IMB na zlecenie Komisji Europejskiej przeprowadzonych w 2003 r). Gdy
idzie o poziom świadczenia usług on-line to liderem w tym względzie jest Irlandia –
68%.  W Polsce wskaźnik ten w roku 2002 wyniósł 19%.  Wedle nowej metodologii
wskaźnik dostępności usług publicznych on-line jest jeszcze niższy. Zgodnie z raportem
przygotowanym przez  Capgemini  „Rozwój  eGovernemnt  w Polsce.  3  edycja  badań
eEurope  wykonanego  na  zlecenie  Ministerstwa  Nauki  i  Informatyzacji  za  usługę
publiczną dostępną on-line uznać można taką, która w całości może być zrealizowana tą
drogą,  od  powzięcia  informacji  po  złożenie  formularza  i  dokonanie  opłaty  za
pośrednictwem Internetu. 

Przystępując do UE Polska zyskała możliwości finansowania projektów związanych z
rozwojem infrastruktury społeczeństwa informacyjnego z Funduszy Strukturalnych, ale
też zobowiązała się do podjęcia szeregu działań, które pomogą zmniejszyć dystans w tej
dziedzinie między Polską a Wspólnotą. Przyjęta została przez Radę Ministrów Strategia
informatyzacji Rzeczypospolitej Polskie – ePolska na lata  2004-2006 oraz Narodowa
Strategia  Rozwoju Dostępu  do Szerokopasmowego Internetu  na  lata  2004-2006.  W
sejmie trwają  prace  nad  ustawą  o informatyzacji  działalności  niektórych podmiotów
realizujących zadania publiczne, która stanowi kolejny krok w kierunku pełnej realizacji
przyjętych wcześniej strategii  UE dotyczącej rozwoju społeczeństwa  informacyjnego.
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Dyrektywy UE z 2002 dotyczące komunikacji elektronicznej zostały wdrożone nowym
prawem telekomunikacyjnym (brak jednak niektórych rozporządzeń do ustawy).

Celem informatyzacji Polski jest tworzenie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy
oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez skuteczną informatyzację w zakresie:

 powszechności dostępu do treści i usług udostępnianych elektronicznie

 tworzenia wartościowej oferty treści i usług dostępnych w Internecie

 zdolności ich wykorzystania.

Strategia informatyzacji Polski Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2004-2006 uwzględnia
priorytety Planu działania eEurope 2005 kładąc jednocześnie nacisk na polską specyfikę,
jaką jest opóźnienie rozwoju infrastruktury dostępu do Internetu. 

Powszechny dostęp oznacza,  że przeważająca  większość obywateli i przedsiębiorstwa
posiada  możliwości techniczne korzystania  z  oferowanych treści  i  usług.  Biorąc  pod
uwagę ograniczenia związane z poziomem dochodów w Polsce, priorytetem działań w
pierwszym okresie  powinno  być  ułatwienie  korzystania  z  Internetu  we  wszystkich
szkołach,  administracji  publicznej  oraz  publicznych  punktach  dostępu  do  Internetu,
zarówno tych prowadzonych przez administrację jak i komercyjnych.72 

Wymóg istnienia treści oznacza,  że w Internecie znajduje się oferta,  która może mieć
wartość dla potencjalnego użytkownika, od prostych informacji do usług, w których ma
miejsce interakcja usługobiorcy i podmiotu świadczącego usługę73 

Trzecim obszarem realizacji procesu informatyzacji kraju jest zdolność wykorzystania
dostępnej oferty,  która  wymaga zarówno odpowiednich umiejętności posługiwania się
komputerem  (piśmienności  informatycznej),  jak  i  przełamania  bariery  psychicznej,
zaakceptowania  Internetu  jako  wygodnego  i  bezpiecznego  narzędzia  ułatwiającego
życie74.

Celem Narodowej Strategii Rozwoju Internetu Dostępu Szerokopasmowego do Internetu
na lata 2004-2006 jest upowszechnienie dostępu dzięki:

 budowie infrastruktury dostępu

 tworzenie oferty informacji i usług

 aktywnej roli administracji publicznej

Powyższa  Strategia  przypisuje  administracji  samorządowej  kluczową  rolę  w
zapewnieniu dostępu szerokopasmowego. 

Zadanie Plan Działań eEurope 2005 Strategia informatyzacji
RP 

Tańszy i szybszy dostęp do
Internetu/Infrastruktura dostępu 

+ +

Szybszy Internet dla naukowców
oraz uczniów, studentów
infrastruktura dla nauki  

+ +

72 Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006, str. 12
73 Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006, str. 13
74 Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006, str. 15
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Zadanie Plan Działań eEurope 2005 Strategia informatyzacji
RP 

Bezpieczne sieci wykorzystania
kart mikroprocesorowych
bezpieczeństwo w sieci

+ +

Młodzież europejska w dobie
elektronicznej / Internet
szerokopasmowy dla szkół,
powszechna umiejętność
posługiwania się komputerem  

+ +

Praca w gospodarce opartej na
wiedzy / zwiększenie umiejętności
posługiwania się komputerem

+ +

Uczestnictwo wszystkich obywateli
i firm w gospodarce opartej na
wiedzy/ nauczanie na odległość,
„zapobieganie wykluczeniu
cyfrowemu”

+ +

Przyspieszenie rozwoju handlu
elektronicznego

+ +

Rząd elektroniczny: elektroniczne
świadczenie usług publicznych

+ +

Usługi medyczne online + +
Europejska treść cyfrowa dla sieci
globalnych / polskie treści w
Internecie

+ +

Inteligentne systemy transportu + +
Zwiększenie dostępności usług
telekomunikacyjnych /
infrastruktura dostępu 

+

Dostosowanie prawa +
Wykorzystanie Internetu w
wymianie informacji dot.
Środowiska naturalnego 

+

Wrota Polski do Europy +
Centralne bazy danych
administracji

+

Tabela  41 Zadania  zawarte  w  Planie  Działan  eEurope  2005  oraz  Strategii
informatyzacji RP

20.1.2 Polityka regionalna

20.1.2.1 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Głębokie zróżnicowanie wewnętrzne woj. mazowieckiego w infrastrukturze technicznej
wynika,  najogólniej rzecz  ujmując  z  współwystępowania  w jednym regionie,  i  to  w
znaczącej  skali,  jednostek  osadniczych  o  najintensywniejszym  i  najbardziej
ekstensywnym poziomie zainwestowania.
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W  przyjętej  uchwałą  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  z  dnia  31.01.2001  r.
Strategii  Rozwoju  Województwa  ważną  rolę  w  aktywizacji  regionu  przypisano
ośrodkom subregionalnym takim jak Płock, Radom, Siedlce, Ciechanów, Ostrołęka, jako
miejscom oferującym pozarolnicze miejsca  pracy  dla  okolicznej ludności,  dostęp  do
szkolnictwa średniego i  wyższego, usług w dziedzinie ochrony zdrowia,  usług około
biznesowych, doradztwa technologicznego itp. 

Pierwszym  z  celów  długookresowych  Strategii  jest  zwiększenie  konkurencyjności
metropolii warszawskiej i regionu w układzie europejskim i globalnym. 

Wśród celów średniookresowych i operacyjnych wyróżniono:

 przyspieszenie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na  wiedzy i
innowacji,

 zwiększenie możliwości korzystania ze współczesnych środków komunikowania
się  w  tym  z  Internetu  (szkolenia,  wspieranie  edukacji  służącej  podnoszeniu
znajomości  Internetu,  wykorzystanie  Internetu  dla  rozwoju  regionu,  tworzenie
regionalnych baz  danych,  informatorów branżowych,  giełd ofert  inwestycyjnych,
usługowych, towarowych)

20.1.2.2 Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Mazowieckiego  na  lata
2004-2006

W  przedstawionej  w projekcie Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego Wizji Rozwoju Województwa Ciechanów został określony jako miasto
będące  „subregionalnym  centrum  aktywności  gospodarczej  i  kulturalnej,  którego
atrakcyjność lokalną należy zwiększyć”.

Długookresowe  i  średniookresowe  cele  rozwojowe  określone  w  Strategii  Rozwoju
Województwa  Mazowieckiego  będą  osiągane  na  poziomie  operacyjnym  poprzez
przedsięwzięcia  ujęte  w  Regionalnym  Programie  Operacyjnym  Województwa
Mazowieckiego na lata 2004 – 2006.

Zrealizowanie  celów  Strategii  Rozwoju  Województwa  ze  środków  Zintegrowanego
Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego  wymaga  zgodności  między
zamierzeniami  Strategii  mazowieckich  a  przyjętymi  w  ZPORR  priorytetami  i
działaniami.

Poniższe zestawienie wskazuję tę zbieżność w obszarze społeczeństwa informacyjnego.
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OSIE ROZWOJU
METROPOLIZACJA POLICENTRYZACJA ROZWÓJ LOKALNY

CELE ŚREDNIOTERMINOWE SRWM
Wzmocnienie
istniejących i
stymulowanie rozwoju
nowych funkcji
metropolitalnych
Warszawy 

Wzmocnienie mechanizmów
dyfuzji procesów
rozwojowych z aglomeracji
warszawskiej na otoczenie
regionalne

Aktywizacja i
modernizacja obszarów
pozametropolitalnych 

PROGRAMY 
OPERACYJNE NPR

Przedsięwzięcia 
SRWM

Przedsięwzięcia
SRWM

Przedsięwzięcia 
SRWM

Priorytet I
ZPORR–
Rozbudowa i
modernizacja
infrastruktury
służącej
wzmacnianiu
konkurencyjności
regionów  
1.5 -Infrastruktur
a społeczeństwa
informacyjnego. 

- zwiększenie możliwości
korzystania z
współczesnych środków
komunikowania się, w
tym z Internetu  

- zwiększenie możliwości
korzystania z współczesnych
środków komunikowania się,
w tym z Internetu
- podniesienie poziomu
wykształcenia i kwalifikacji
na obszarze
pozametropolitalnym 
- wspieranie rozwoju
dawnych miast
wojewódzkich oraz
ośrodków ponadlokalnych

- zwiększenie możliwości
korzystania z
współczesnych środków
komunikowania się, w tym
z Internetu  
- aktywizacja rozwoju
małych miast jako
lokalnych ośrodków usług
publicznych
- podniesienie poziomu
wykształcenia i
kwalifikacji na obszarze
pozametropolitalnym

Tabela  42 Zbieżności  celów  ZPORR  oraz  strategii  regionalnej  w  obszarze
społeczeństwa informacyjnego

Jak  czytamy w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego
jego celem jest  realizacja  następujących średniookresowych celów Strategii  Rozwoju
Województwa Mazowieckiego:

1. Wzmocnienie  istniejących  i  stymulowanie  rozwoju  nowych  funkcji
metropolitalnych Warszawy 

2. Wzmocnienie  mechanizmów  dyfuzji  procesów  rozwojowych  z  aglomeracji
warszawskiej na otoczenie regionalne

3. Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Intencją  władz  samorządowych  jest  jak  najpełniejsze  włączenie  podmiotów
instytucjonalnych oraz  mieszkańców regionu  w  realizację  powyższych  celów i  tym
samym w procesy metropolizacji, policentryzacji i rozwoju lokalnego.
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Zarząd  Województwa  uznał  za  niezbędne  skoncentrowanie  w  latach  2004  –  2006
środków na  wybranych przedsięwzięciach,  które  pozwolą  wytyczone cele osiągać  w
najefektywniejszy sposób. 

W  obszarze  społeczeństwa  informacyjnego  będzie  to  opracowanie  i  wdrażanie
strategii informatyzacji regionu i budowy podstaw społeczeństwa informacyjnego
(jako  strategii  unowocześniania  regionu,  obejmującej  kwestie  infrastruktury
informatycznej  m.in.  systemów  i  sieci  teleinformatycznych,  technologii  i  technik
informacyjnych  oraz  standardów  informatycznych,  informatyzacji  administracji
samorządowej oraz polityki informacyjnej nt. regionu i komunikacji społecznej, edukacji
informacyjnej,  usług  teleinformatycznych  oraz  multimedialnych  i  ich  zastosowań)  -
zgodnie z Priorytetem I ZPORR.

Jednym z ograniczeń elastyczności i zdolności innowacyjnych gospodarki regionu,
wedle dokumentu, jest niedorozwój infrastruktury informatycznej, uniemożliwiający
powszechny dostęp do nowoczesnych środków komunikowania, w tym internetu.

Dlatego też wiele przedsięwzięć realizowanych w ramach I Priorytetu ZPORR dotyczyć
będzie  budowy  infrastruktury  społeczeństwa  informacyjnego  oraz  jego  rozwoju
rozumianego jako wdrażanie nowych technologii, możliwość korzystania z usług drogą
elektroniczną,  stosowanie  usług  telekomunikacyjnych,  teleinformatycznych  i
multimedialnych, które, jak zauważa się w dokumencie, staną się wkrótce katalizatorem
rozwoju gospodarczego, sprzyjać będą: konkurencyjności regionalnej gospodarki i  jej
rozwojowi,  tworzeniu nowych miejsc  pracy,  wspomaganiu  procesów nauczania  oraz
wzmacnianiu demokracji. 

„Wkraczając w dobę, gdy informacja – przetworzona do jak najbardziej dogodnej dla
użytkownika postaci, dostarczona we właściwe miejsce, we właściwym czasie - staje się
warunkiem  sprawnego  funkcjonowania  firm,  administracji,  jednostek  badawczo-
rozwojowych,  uczelni  i  innych organizacji  a  także poszczególnych osób,  podkreślić
należy rangę rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionalnym.” 

W Programie stwierdza się, że konieczna jest rekonwersja gospodarki oraz nowe rodzaje
działalności gospodarczej, wspierające powstawanie i rozwój nowych firm. Istnieje także
potrzeba  stworzenia  elastycznego  rynku  pracy  oraz  stworzenia  systemu  informacji
umożliwiającego  łatwy  dostęp  do  informacji  o  programach  szkoleniowych,
perspektywach  pracy.  Niewystarczająco  wykorzystywane  są  również  możliwości
edukacji  on-line.  W zakresie funkcjonowania  administracji  konieczne jest  stworzenie
systemu  umożliwiającego  korzystanie  z  usług  publicznych  z  wykorzystaniem
nowoczesnych  środków  komunikowania.  Należy  tworzyć  możliwości  wymiany
informacji  o  technologiach  i  możliwościach  ich  wykorzystania  w  administracji
publicznej.

Osiągnięcie zakładanych celów priorytetu  w obszarze  społeczeństwa  informacyjnego
przyczynić się powinno do upowszechnienia internetu i usług informatycznych.

W  opisie  działania  1.5  Infrastruktura  społeczeństwa  informacyjnego  sformułowano
następujące cele:

Celem głównym działania jest wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę
regionalnej  i  lokalnej  infrastruktury  społeczeństwa  informacyjnego,  a  także
wyrównanie dysproporcji  w zakresie dostępu  i  wykorzystania  Internetu  oraz  innych
technik  informacyjnych  pomiędzy  regionami  w  Polsce  i  Unii  Europejskiej  oraz  w
układzie  wewnątrz  regionalnym,  a  w  szczególności  pomiędzy dużymi ośrodkami,  a
obszarami wiejskimi i małymi miastami.

Cele szczegółowe to:
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 zapewnienie powszechnego, szybszego i bezpieczniejszego dostępu do Internetu dla
przeciwdziałania  marginalizacji  terenów  zdefaworyzowanych,  t.j.  obszarów
wiejskich i małych miast.

 rozwój dostępu do infrastruktury  komunikacji  elektronicznej,  w szczególności na
obszarach wiejskich i w małych miastach,

 wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) dla realizacji usług
publicznych,

 rozwój e-usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli,

 użycie ICT do poprawienia efektywności pracy administracji (e-administracja)

Opis  działania  sformułowano  w  dokumencie  następująco.  W  ramach  działania
realizowane będą następujące przedsięwzięcia: 

 budowa  i/lub  rozbudowa  lokalnych  i/lub  regionalnych  szerokopasmowych  i
bezpiecznych sieci, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi i/lub
krajowymi;

 budowa, przebudowa  i/lub wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami
regionalnymi i/lub lokalnymi; 

 budowa  i  wdrażanie  platform  elektronicznych  dla  zintegrowanego  systemu
wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym –
najchętniej z połączeniem szerokopasmowym;

 projekty  związane  z  przygotowaniem  instytucji  publicznych  (np.  lokalnej  i
regionalnej administracji samorządowej, ochrony zdrowia, edukacji, z wyłączeniem
e-rynku  pracy),   do  elektronicznego  obiegu  dokumentów,  elektronicznej
archiwizacji  dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług  dla ludności  z
wykorzystaniem  podpisu  elektronicznego,  w  tym  m.in.  tworzenie  systemów
informacji przestrzennej (GIS) oraz  modernizacja  infrastruktury informatycznej –
jeśli stanowić będą część szerszego projektu w ramach działania 1.5. ZPORR,

 tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (Public Internet Access
Points): 

 telecentra,

 Infomaty  (jeśli będą stanowić część szerszego projektu w ramach Działania 1.5.
ZPORR),  w  obiektach  publicznie  dostępnych  –  na  przykład:  bibliotekach
publicznych,  domach  kultury,  szkołach  wyższych,  świetlicach  gminnych  (za
wyjątkiem szkół i bibliotek pedagogicznych oraz innych instytucji wspieranych w
tym zakresie przez SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich”) - najchętniej z połączeniem
szerokopasmowym; 

 budowa  i/lub  rozbudowa  lokalnych  i/lub  regionalnych  bezpiecznych  systemów
transmisji  danych,  zwłaszcza  na  terenach  wiejskich  i  małych  miast  przy
wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np. transmisja satelitarna, droga radiowa).

Priorytetowo będą traktowane projekty polegające na zwiększeniu:

 zakresu usług publicznych w trybie on-line,

 ilości publicznych punktów dostępu do INTERNET-u (szerokopasmowy dostęp)
na obszarach pozametropolitalnych,

 tworzenia  systemów  wymiany  informacji  służących  rozwojowi  i  promocji
województwa
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Wśród uprawnionych beneficjantów (projektodawców) znalazły się jednostki samorządu
terytorialnego

20.1.3 Uwarunkowania lokalne

20.1.3.1 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ciechanów do roku
2023. 

20.1.3.1.1 Charakterystyka obszaru społeczeństwa informacyjnego

W  diagnozie  dotyczącej  Ciechanów  dla  obszaru  społeczeństwa  informacyjnego
szczególnie istotne znaczenie mają informacje dotyczące łączności. 

W Strategii czytamy, iż na tysiąc mieszkańców przypada 926 numerów telefonicznych.
W Ciechanowie znajduje się ponadregionalny ośrodek informacji telefonicznej TP S.A.
Miasto znajduje się w zasięgu sieci operatorów komórkowych: Era, Idea, Plus. Usługi
podłączenia do sieci internetowej realizowane są  na bieżąco. W porównaniu do roku
2000, kiedy na 1000 abonentów przypadało ok. 25 połączeń SDI w roku 2003 było to
już 70 połączeń.

20.1.3.1.2 Zidentyfikowane problemy

W  trakcie  prac  nad  strategią  wykonano badania  ankietowe preferencji  społeczności
lokalnej, w których udział wzięło blisko 500 mieszkańców miasta. Wśród słabych stron
miasta istotną, bo dostrzeganą przez co dziesiątego respondenta przeszkodą są władze i
urzędy – głównie dostępność w godzinach urzędowania, kolejki, długi czas oczekiwania
na załatwienie sprawy oraz nadmiernie rozbudowana biurokracja.

20.1.3.1.3 Kierunki rozwoju

Najistotniejszym  kierunkiem  rozwoju  wskazanym  przez  ankietowanych  jest  rozwój
gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. 

Wizja miasta Ciechanów w przyszłości została ujęta następująco:

 miasto z rozwiniętą gospodarką i miejscami pracy

 miasto czyste i zadbane, gdzie miło spędza się czas

 miasto atrakcyjne dla turystów 

 miasto, w którym chce się zamieszkać.

Sformułowano 3 cele strategiczne: 

1. Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie warunków do powstania miejsc pracy

2. Podnoszenie poziomu życia mieszkańców

3. Kreowanie i promowanie wizerunku miasta

Realizacja  celu  1  będzie  się  odbywała  m.in.  poprzez podnoszenie  jakości  usług
administracji samorządowej dzięki współpracy regionalnej oraz doskonaleniu metod
i technik zarządzania oraz obsługi. W ramach tego działania przewidziano następujące
zadania:

 doskonalenie metod zarządzania  administracją  samorządową w oparciu  o normy
systemu jakości,

 wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, informacji i systemu obsługi z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
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 wdrożenie Informatycznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą,

 nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami i powiatami w celu lobowania na rzecz
regionu oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć w różnych dziedzinach.

Zrealizowanie tych zadań powinno się przyczynić do osiągnięcia następujących efektów:

 podniesienie jakości obsługi klientów przez Urząd Miasta

 wzrostu  efektywności  gospodarowania  zasobami  ludzkimi,  finansowymi  i
rzeczowymi w urzędzie

 usprawnienie organizacji i funkcjonowania Urzędu

 stały dostęp do Urzędu droga elektroniczną

 lepsze postrzeganie Urzędu na zewnątrz

 upowszechnienie wykorzystania nowoczesnych narządzi teleinformatycznych wśród
pracowników Urzędu i mieszkańców

 wzrost  liczby  przedsięwzięć  podejmowanych  z  innymi  jednostkami  samorządu
terytorialnego.
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21Załącznik nr 12. Przegląd rozwiązań
dla SIP

21.1  Wprowadzenie
Zgodnie  z  przyjętymi  założeniami  dotyczącymi  przeglądu  rozwiązań  dla  wdrożenia
Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) dla Urzędu Miasta,  niniejszy rozdział zawiera
ogólny  przegląd  otwartych  pakietów  oprogramowania  GIS  (ang..  Geographic
Information Systems) włącznie z oceną ich możliwości celem zastosowania do SIP.

Przegląd  oprogramowania  przeprowadzono  w  układzie  odnoszącym  się  do
zaproponowanej  koncepcji  Systemu Informacji  Przestrzennej  (SIP)  prezentowanej  w
rozdziale 7.3.2.5 System Informacji Przestrzennej (SIP).

Dla każdego z tam wskazanych modułów dokonano odpowiednio tzw. mapowania na
istniejące produkty. 

Jako  punkt  odniesienia  do  oceny progresywnej  możliwości  funkcjonalnych wybrano
oprogramowanie największego dostawcy w tym zakresie, firmy ESRI Inc. 

21.1.1 Przedstawiciele producentów oprogramowania GIS w Polsce

Nazwa producenta oprogramowania Przedstawiciel w Polsce
Bentley System Corporation (U.S.A.) Bentley Systems Polska Spółka z o.o.

Tel./fax.: (48 22) 
MapInfo Corporation (U.S.A.) Imagis Spółka z o.o.

tel/fax: (48 22) 638 41 86, 638 41 88 
AutoDesk Inc. (U.S.A.) AutoDesk S.A.

Tel./fax: (48 22) 549 66 50, 549 66 59

Intergraph (U.S.A.) Intergraph Europe Polska
tel./fax: (48 22) 609 95 10 /15

ESRI Inc. (U.S.A.) ESRI Polska Spółka z o.o.
tel./fax: (48 22) 326 73 00
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21.2  Moduł do wprowadzania danych edycji  i zarządzania

21.2.1 ESRI

21.2.1.1 ArcGIS Workstation (ArcINFO) 9.0, ArcGIS Desktop 9.0,  ArcGIS View 9.0,
ArcGIS Editor 9.0

Podstawowym produktem dla tego obszaru zadań i funkcjonalności dotyczącej Systemu
Informacji  Przestrzennej  (SIP)  jest  ArcGIS  9.0,  który  stanowi  pakiet  aplikacji  o
jednakowym interfejsie ale różnej funkcjonalności, od prostego stanowiska edycyjnego
ArcGIS  View poprzez  stanowisko  do  edycji  wielodostępnej  ArcGIS  Editor,  aż  po
wielozadaniowy  pakiet  do  zadań  specjalistycznych  w  zakresie  GIS  tj.  ArcGIS
Workstation. 

ArcGIS posiada wewnętrzny moduł do wprowadzania i zarządzania danymi mapowymi
posiadający  intuicyjny interfejs  umożliwiający  w łatwy sposób  zarządzanie  i  edycję
danych.  Moduł  ten  posiada  mechanizmy  sprawdzające  poprawność  danych  pod
względem geometrycznym (topologia) a dla danych opisowych wykorzystuje możliwość
tzw.  słownikowania (domeny). Pakiet pozwala na prowadzenie różnych typów analiz
przestrzennych oraz budowania zapytania SQL „ad hoc” z uwzględnieniem: geometrii
obiektów, ich wzajemnych relacji, atrybutów opisowych oraz geometrii innych obiektów.

W zakresie podstawowej „wspólnej” funkcjonalności  pakiet  ArcGIS  zawiera  między
innymi funkcje do :

 wykonywania  importu/exportu  danych  w  różnych  formatach  rastrowych,
wektorowych  oraz bazodanowych,

 przeprowadzenia wszelkiego rodzaju analiz sieciowych

 obróbki i kalibracji rastrów oraz transformacji wektorowych,

 przekształceń współrzędnych różnych układów geograficznych (operacje te  mogą
być  wykonywane  „w  locie”  czyli  bez  fizycznego  przekształecenia  danych
źrodłowych na podstawie wprowadzonej definicji układu),

 wizualizacji  danych na  kartograficznych mapach oraz  wydrukach  z  możliwością
generowania  dowolnego  symbolu  i  stylu  dla  obiektów,  generowania  siatek
metrycznych i geograficznych.

Zapis danych może odbywać się nie tylko w formie plików (ShapeFile, txt,  inne), ale
również do relacyjnych baz  danych takich jak:  Oracle,  DB2  oraz  do lokalnej  bazy
danych typu MS Access75 dostarczanej razem z licencją oprogramowania ArcGIS.

Aplikacja ArcGIS ma możliwość poszerzenia funkcjonalności o dodatkowe moduły do
specyficznych analiz 3D, analiz geostatystycznych, analiz z uwzględnieniem parametrów
czasowych  i  ruchu,  analiz  dla  geodezji,  udogodnienia  do  generowania  opisów  i
publikowania danych, skanowania i automatycznej wektoryzacji,  obsługi odbiorników
GPS.  Dodatkowo,  moduł  wizualizacji  3D  spełnia  wszystkie  podstawowe  funkcje
potrzebne użytkownikowi na etapie wprowadzania danych. 

Pakiet  pozwala  również  na  dostosowanie  interfejsu  do  wymagań  użytkownika  oraz
opracowanie  dodatkowych  funkcji  w  oparciu  o  między  innymi  narzędzia
programistyczne  .NET.  Obecnie  dostępna  jest  polska  wersja  językowa  z  dobrą
dokumentacją  zawierającą  dodatkowo przykładowe projekty.  Dla  rozszerzeń  polska
wersja językowa jest jeszcze w opracowaniu. 

75 nie jest wymagana licencja MS ACCESS
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Pakiet posiada wzorcową w stosunku do innych rozwiązań GIS funkcjonalność. Jedynym
minusem rozwiązania może być dosyć wysoki poziom cen.

Lp. Producent Nazwa pakietu Forma zakupu /
licencje 

Cena netto

1. ESRI ArcGIS View sieciowe 1 licencja 4000 USD

2. ESRI ArcGIS Editor sieciowe 1 licencja 9000 USD
3. ESRI ArcGIS Desktop/ArcINFO

sieciowe
1 licencja 16000 USD

4. ESRI Pakiety rozszerzenie 1 licencja 1800 USD do
4000 USD

Tabela 43 – Pakiet ArcGIS 9.0 ESRI Inc.

21.2.2 Intergraph

21.2.2.1 Geomedia Professional 5.1, Geomedia 5.1

Geomedia  to  pakiet  o  funkcjonalności  i  wydajności  bardzo  zbliżonej,  jeżeli  nie
identycznej  z  pakietem  ArcGIS  9.0  ESRI.  Geomedia  Professional  odpowiada
funkcjonalnie aplikacji ArcGIS Desktop (Editor), a Geomedia aplikacji ArcGIS View. 

Geomedia  wprowadza  filozofię  tzw.  projektu,  w  ramach  którego  potrafi  bardzo
efektywnie  integrować  różne  źródła  danych  bez  potrzeby  transformacji  na  swój
wewnętrzny standard. 

Dane może przechowywać podobnie jak ArcGIS w lokalnej bazie MS ACCESS lub w
zewnętrznych relacyjnych bazach danych typu Oracle,  DB2, MS SQL.  Dane w ww.
bazach  zapisuje  w  standardzie  Open  GIS  Consortium  co  do  typów  obiektów
geometrycznych. Niestety Geomedia nie posiadają  możliwości zastosowania obiektów
słownikowych. Jednak pomimo tych trudności na ich bazie76 powstało wiele aplikacji do
zarządzania  danymi  geometrycznymi,  edycją  modeli  3D,  analiz  sieciowo-
transportowych, analiz na warstwach typu grid oraz rastrach. 

Tak  opracowane aplikacje nie stanowią  uzupełnienia  pakietu  lecz  odrębne produkty
rynkowe np. EGB2000 do obsługi ewidencji gruntów, budynków i lokali. Geomedia nie
posiadają  polskiej wersji językowej, jedynie aplikacje tworzone na ich komponentach
pisane przez polskich producentów posiadają polski interfejs.

Należy zaznaczyć,  że niektóre aplikacje z „rodziny” Intergraph np.  do zarządzania  i
edycji  rastrów  I/RAS  C,  Image  Analyst  wymagają  środowiska  MicroStation  firmy
Bentley co zwiększa koszty eksploatacji tego typu tych aplikacji. 

Powyższe jest wynikiem dawnej historii powstania linii produktów Bentley i Intergraph,
które przez wiele lat  miały wspólne korzenie technologiczne i  funkcjonowały na tym
samym jądrze systemu jakim było środowisko MicroStation.

INTERGRPH stosuje politykę dedykowanych cen – prawie za każdym razem inną w
zależności od zakresu zamówienia oraz „specyfiki” Zamawiającego.

76 dzięki dużej łatwości pisania oprogramowania
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21.2.3 AutoDesk, Bentley

21.2.3.1 Autodesk Map Series 2005, MicroStation GeoGraphics V8, inne

Aplikacje tych dwóch dostawców rozwiązań stanowią silną funkcjonalnie rodzinę linii
produktów  „systemu  CAD”  przede  wszystkim  przeznaczonych  do  projektowania.
Produkty te cechują doskonałe możliwości graficzne lecz o mniej intuicyjnym interfejsie.
Zakres  funkcjonalności  ww.  aplikacji  jest  zbliżony do tożsamych rozwiązań  ESRI  i
Intergraph. 

W zakresie gromadzenia i zapisu danych pakiety wspierają raczej wewnętrzny standard
wymiany danych graficznych charakterystyczny dla danego środowiska CAD – czyli
formaty  zapisu  danych  DWG  i   DGN.  Wszystkie  dane  poddawane  obróbce
konwertowane są do tego formatu.  Dodatkowo nie mają one możliwości gromadzenia
danych (geometrii i opisu )  w lokalnej bazie danych, oraz  stosowania dla atrybutów
wartości  słownikowych. Aby uzyskać pełną funkcjonalność porównywalną z  ArcGIS
Desktop potrzeba posiadać kilka dodatkowych specjalistycznych aplikacji do obróbki
rastrów AutoDesk Raster Design, Microstation Descartes, MicroStation I/RAS B, a
w przypadku wizualizacji i analiz 3D  AutoDesk Map 3D. 

Lp. Producent Nazwa pakietu Forma zakupu /
licencje 

Cena netto

1. AutoDesk Autodesk Map Series pakiet 1 licencja 
2. AutoDesk AutoDesk Map 1 licencja 21000 PLN
3. AutoDesk AutoDesk Raster Design 1 licencja 9500 PLN
4. AutoDesk AutoDesk Map 3D 1 licencja 25000 PLN
5. AutoDesk AutoDesk Evision 1 licencja 6600 PLN
6. Bentley MicroStation PowerDraft 1 licencja Cena ustalana

indywidualnie 
7. Bentley MicroStation GeoGraphics 1 licencja Jw.
8. Bentley MicroStation GeoOutlook 1 licencja Jw.
9. Bentley MicroStation Descartes 1 licencja Jw.
10. Bentley MicroStation I/RAS B 1 licencja Jw.

Rysunek 19 Autodesk Map Series 2005, MicroStation GeoGraphics V8, inne

21.2.4 MapInfo

21.2.4.1 MapInfo Professional 7.5, Vertical Mapper, MapBasic 7.5

Aplikacja  o  funkcjonalności  pakietu  ArcGIS  ArcView firmy  ESRI  nie  posiadająca
bogatych analiz topologicznych, tylko proste funkcje sprawdzenia ich poprawności, nie
ma  możliwości  zastosowania  obiektów słownikowych,  brak  zapisu  danych do  bazy
lokalnej, brak obróbki plików rastrowych oraz możliwości przeprowadzania analiz na
plikach grid oraz rastrach. Do zapisu danych stosuje nietopologiczny zapis danych tj.
obiekty różnego typu geometrycznego są „gromadzone” na tej samej warstwie. 

Brak  jest  możliwości  implementacji  dowolnego  zestawu  symboli  i  wypełnień  dla
obiektów, ale istnieje możliwość korzystania ze standardowych, dość ubogich bibliotek. 

Pakiet  ten nie zawiera  zaawansowanych narzędzi graficznych typu  CA,  co z  jednej
strony jest plusem, bowiem szybko można się nauczyć wprowadzać dane, lecz z drugiej
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strony jest to zasadniczy minus – ze względu na brak możliwości wykonania pewnych
grupy zadań. 

Aplikacja zawiera bogaty zestaw formatów wymiany danych oraz cechuje się wyjątkową
prostotą interfejsu do wprowadzania i edycji danych, co czyni ją szybkim narzędziem do
pozyskiwania i prostej obróbki danych mapowych. 

W środowisku produktów MapInfo daje się łatwo programować dzięki zastosowaniu
wewnętrznego  języka  MapBasic  oraz  bogatych  bibliotek  i  komponentów
programistycznych.  Dzięki  temu  powstało  wiele  aplikacji  specjalistycznych
rozszerzających podstawową funkcjonalność oprogramowania  MapInfo np.  o analizy
sieciowe,  geokodery,  edytory  atrybutów,  aplikacje  do  zaawansowanej  weryfikacji
topologii   itp.  Aby uzyskać możliwość analiz 3D i gridowych  należy zaopatrzyć się  w
dodatkową aplikacje integrującą się z MapInfo – Vertical Mapper. 

Koszt  zakupu  MapInfo  w  stosunku  do  jego  funkcjonalności  nie  wydaje  się  zbyt
wygórowany  ale  porównując  z  ArcGIS  View  oraz  z  koniecznością  zakupu  wielu
dodatków jest już duży.

Lp. Producent Nazwa pakietu Forma zakupu /
licencje 

Cena netto

1. MapInfo MapInfo Professional 7.5 1 licencja 10400 PLN
2. MapInfo MapBasic 7.5 1 licencja 5050 PLN
3. MapInfo Vertical Mapper 1 licencja 7900 USD
4. MapInfo Wektorowe desenie 1 licencja 2200 PLN
5. MapInfo Geometry Menager 1 licencja 1200 USD
6. MapInfo Aplikacja transportowa+SDK 1 licencja 6710 PLN

Tabela 44 – MapInfo Professional, inne

21.2.5 Wolne Oprogramowanie

21.2.5.1 JUMP 1.2

Darmowa  aplikacja  do  wprowadzania  i  edycji  danych  w  standardach  ESRI  (pliki
formatu  ESRI  ShapeFile  -  SHP)  oraz  standardzie  OGC,  WMS,  FME,  GML.  Nie
posiada  możliwości zadawania  zapytań do bazy danych poprzez język SQL,  ale ma
narzędzia do kontroli topologii, przeprowadzania analiz przestrzennych na warstwach,
bardzo bogatej wizualizacji symboli, wprowadzania i tworzenia tabel atrybutowych oraz
geometrii  obiektu.  Obsługuje  transformacje  wektorowe,  oraz  oblicza  statystyki  z
geometrii obiektów oraz pól numerycznych Główna zaletą JUMP jest otwartość projektu
i  jego  ciągły  rozwój.  Jak  widać  nie  następuje  przywiązanie  do  żadnej  platformy
systemowo- sprzętowej, a aplikacja pomimo implementacji w Javie jest dość stabilna. 

21.2.5.2 GRASS 4.45

Darmowe środowisko GIS o funkcjonalności zbliżonej do ArcGIS Desktop działające w
środowisku LINUX,  UNIX i  Windows.  Posiada  interfejs  tekstowy o bardzo dużych
możliwościach  analitycznych  oraz  integrujący  dane  różnych  formatów,  w  tym
wszystkich zgodnych z OGC.

Szerszy opis środowiska GRASS jest również w przeglądzie Wolnego Oprogramowania.
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21.3  Moduł utrzymania i przechowywania danych

21.3.1 ESRI

21.3.1.1 Geobaza. ArcSDE 9.0

Do  przechowywania  i  utrzymania  danych ESRI  opracowało  specjalną  bazę  danych
przestrzennych  tzw.  geobazę,  dla  której  udostępniane  są  częściowo  odpłatnie  i
nieodpłatnie  publikowane  modele  danych77 tematycznych  np.  model  danych
katastralnych, hydrologicznych, punktów adresowych itp.

Geobaza  funkcjonuje w oparciu  o  serwer  danych przestrzennych ArcSDE  lub  jako
lokalna geobaza w oparciu o personalną bazę danych MS Access,  dla zdecydowanie
mniejszych instalacji.

Jednak do obsługi dużej ilości danych ESRI zaleca zdecydowanie działanie w oparciu o
serwer danych przestrzennych ArcSDE.

ArcSDE nie działa samodzielnie lecz zawsze w połączeniu z określoną relacyjna bazą
danych DBMS (ang. Data Base Management Systems) np. Oracle 8i/9i/10g, DB2, MS
SQL,  Informix przy czym systemy baz  danych muszą  mieć zaimplementowane tzw.
rozszerzenia  przestrzenne  (ang.  Spatial)   polegające  na  zdefiniowaniu  i  obsłudze
obiektów geometrycznych – przestrzennych. ArcSDE bardzo efektywnie udostępnia dane
mapowe dla wielu użytkowników w różnych trybach pracy oraz zabezpiecza możliwość
edycji danych zapisanych w jednej centralnej bazie. Oprogramowanie to jest dostępne na
wiele  platform  sprzętowych  od  MS  Windows  po  platformy  UNIX  i  Linux.
Podsumowując możliwości ArcSDE można wskazać, że aplikacja ta  służy do:

 obsługi i zarządzania geobazą w dowolnie wybranym środowisku DBMS,

 obsługi  długich  transakcji  i  wersjonowania  w  systemie  DBMS,  umożliwiając
wykonywanie wielu złożonych zadań z zakresu zarządzania danymi GIS,

 obsługi wielu użytkowników ArcGIS z różnych platform technologicznych – między
innymi wykorzystującym aplikacje opracowane pod MapObjects®, ArcView GIS 3 i
CAD,

 udostępniania danych przestrzennych za pośrednictwem serwisów ArcIMS.

Poza  ArcSDE do przechowywania  danych służą  dwa podstawowe formaty  plikowe:
Coverage i  ShapeFile,  gdzie dla  typu  Coverage powstała  specjalna  wersja  ArcSDE,
która  umożliwia  pełną  funkcjonalność  serwera  danych  przestrzennych  ArcSDE  dla
danych zawartych w tych plikach. 

Lp. Producent Nazwa pakietu Forma zakupu /
licencje 

Cena netto

1. ESRI ArcSDE78 Licencja na 2CPU 12 000 USD 
2. ESRI Wewnętrzna baza danych MS

Access – dostarczona z licencja
pakietu ArcGIS

Nieodpłatnie

77 model danych można rozumieć jako definicje struktury (pól i tablic) bazy danych 
78 wymagana jest również dostępność licencji bazy danych DBMS 
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Tabela 45 – Geobaza. ArcSDE

21.3.2 Intergraph

21.3.2.1 Geomedia Professional 5.1

Geomedia  Professional  zgodnie  z  filozofią  „projektów”  pozwala  na  tworzenie  i
aktualizację  danych graficznych i  opisowych zawartych  w bazie  Oracle  (w modelu
relacyjnym lub obiektowym), MS Access, MS SQL Server lub IBM DB2 oraz plikach
formatu wewnętrznego pakietów ArcView, MapInfo, MicroStation, AutoCAD oraz w
formacie GML. Na uwagę zasługuje fakt możliwości przechowywania danych w plikach
GML będących standardem dla danych w aplikacjach Open Source (JUMP). 

Geomedia posiadają możliwość przechowywania danych w wewnętrznej bazie danych
(geobaza),  której  struktury  są  zgodne ze  standardem Open Gis  Consortium (OGC).
Geobaza  została  zaimplementowana,  podobnie  jak  w  ArcGIS,  na  strukturach  MS
Access, bez konieczności posiadania licencji personalnej bazy danych.

21.3.3 AutoDesk, Bentley, MapInfo

Bentley, Autodesk i MapInfo w swoich rozwiązaniach wykorzystują bazę danych Oracle
wraz z jej rozszerzeniem Spatial zapisując dane przestrzenne i opisowe w standardzie
zgodnym z OGC. 

Dodatkowo aplikacje te wspierają standardy zapisu i przechowywania danych w plikach
natywnych dla danej aplikacji czyli DGN 8 generacji dla Microstation, DWG, DWF dla
Autodesk  i  MIF/MID,  TAB  dla  MapInfo.  Rozwiązania  takie  uzależniają  od  jednej
platformy bazodanowej, w dodatku bardzo drogiej, oraz powodują tworzenie dużej ilości
plików projektowych dla prac lokalnych. 

Brakuje tu rozwiązania typu geobaza dostępnego w produktach ESRI i Intergraph.

21.3.4 ORACLE, IBM - Systemy Zarządzania Relacyjną Bazą Danych

21.3.4.1 Oracle Spatial 9i/10g

Rozszerzenie funkcjonalne bazy  danych  Oracle  do  przechowywania  i  udostępniania
danych geometrycznych, dostarcza narzędzi do tworzenia warstw przestrzennych oraz
udostępniania  ich  w  sieci  WWW  jako  Application  Server  poprzez  komponent
MapViewer i Layer Advisor.  Struktury zapisu danych w Oracle Spatial zgodne są  z
standardami OGC. Dane zapisane w OS dają odczytywać się poprzez narzędzia ESRI,
Bentley, Autodesk, MapINFO oraz wszystkie inne zgodne z OGC.

Lp. Producent Nazwa pakietu Forma zakupu /
licencje 

Cena netto

1. Oracle Oracle 8i/9i Licencja na CPU
Na użytkownika

40000 USD
 800 USD

2. Oracle Oracle Spatial Licencja na CPU
Na użytkownika

10000 USD 
 200 USD
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Tabela 46 – Baza danych Oracle, obsługa danych przestrzennych opcja Spatial

21.3.4.2 IBM DB2

IBM DB2 zawiera Spatial Extender i Geodetic Extender - rozwiązanie identyczne jak
Oracle  Spatial  pod  względem funkcjonalnym oraz  zgodności  ze  standardem OGC.
Dodatkowo  DB2  posiadają  mechanizmy do  wizualizacji  danych  GPS  oraz  danych
geodezyjnych  w  przestrzeni  2-  i  3-wymiarowej.  Dane  zapisane  w  strukturach
przestrzennych  bazy  DB2  mogą  być  bezpośrednio  wizualizowane  poprzez  serwer
ArcIMS ESRI, oraz zarządzane z poziomu ArcGIS Desktop.

21.3.4.3 IBM Informix

Informix  Spatial  Datablade  oraz  Geodetic  Datablade  -  rozwiązanie  identyczne  pod
każdym względem z rozwiązaniem dla bazy DB2, dające dodatkowo możliwość odczytu
danych przez aplikacje MapInfo. 

21.3.4.4 MySQL 4.1 

Ciekawym rozwiązaniem wydaje się baza danych MySQL, która od wersji 4.1 zawiera
odpowiednik opcji Spatial zgodnie ze standardem wymiany danych OGC dla geometrii. 

Rozwiązanie jest jeszcze w wersji beta i należy sądzić, że w wersji stabilnej bazy danych
będzie  na  pewno  bardzo  mocnym  punktem  dla  wielu  rozwiązań  GIS.  Termin
zakończenia testów to koniec 2004 roku 

Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że zmienia się polityka i kierunek rozwoju bazy
danych  MySQL  jako  produktu,  który  dla  pewnych wersji  staje  się  już  produktem
komercyjnym !

21.4  Moduł udostępniania danych

21.4.1 ESRI

21.4.1.1 ArcIMS, ArcPublisher

Udostępnianie gotowych danych mapowych odbywać się może na dwa sposoby.

W pierwszym przypadku są to postscriptowe pliki mapowe w formacie PMF generowane
przez  rozszerzenie  aplikacji  ArcGIS  Desktop  ArcPublisher.  W  tym  rozwiązaniu
przygotowujemy gotową kompozycję „kartograficzną”  projektu,  gdzie integrujemy w
pliku  PMF  wszystkie z  tym związane elementy od symboliki obiektów po szablony
wydruku.  Dodatkowo  możemy  zabezpieczyć  projekt  hasłem  oraz  wprowadzić
uprawnienia  limitu  czasowego dostępności  do kompozycji  -  dla  danego pliku  i   po
określonym czasie nie mamy już możliwości wizualizacji projektu. 

Dane w pliku PMF „zachowują się” jak dane rzeczywiste tzn. można zadawać do nich
zapytania,  wybierać  obiekty  ,  nawigować  po  mapie,  drukować.  Format  PMF  jest
idealnym rozwiązaniem do udostępniania danych w postaci plikowej, bowiem rozmiary
tych plików są bardzo niewielkie.

W  drugim  przypadku  udostępnianie  danych  mapowych  następuje  już  poprzez
specjalizowany „serwer mapowy” ArcIMS, który służy do dystrybucji danych i aplikacji
GIS  za  pośrednictwem  Internetu  /  Intranetu,  a  nawet  w  pewnym  zakresie  do
współużytkowania zbiorów danych w sieci. 
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ArcIMS znajduje zastosowanie przy: 

 Tworzeniu aplikacji GIS funkcjonujących w ramach danej organizacji  dostępnych
za pomocą Intranetu 

 Zarządzaniu serwisami internetowymi oferującymi dane i usługi w zakresie GIS. 

ArcIMS  został  zaprojektowany  z  myślą  o  tworzeniu  internetowych  serwisów
udostępniających  interaktywne  mapy  (ang.  map  services),  budowaniu  stron  WWW
służących komunikacji  z  tymi serwisami,  a  także zarządzaniu  nimi.  Technologicznie
obejmuje on komponenty strony klienta jak i serwera. W typowym przypadku żądanie
klienta  kierowane jest do serwera, gdzie jest przetwarzane, a odpowiedź przesyłana jest
na komputer klienta. Serwer ArcIMS posiada bogaty zestaw narzędzi programistycznych
umożliwiających  dostosowanie  funkcjonalności  stronny  WWW,  a  co  za  tym  idzie
interfejsu klienta do prawie dowolnych wymagań. Dodatkową cechą rozwiązania jest
możliwość prostego edytowania danych z poziomu przeglądarki. 

ArcIMS  dostępny  jest  na  wiele  platform  systemowych  Windows,  UNIX,  Linux,
bezpośrednio współpracuje z ArcSDE i oraz z innymi plikowymi standardami ESRI. 

Lp. Producent Nazwa pakietu Forma zakupu /
licencje 

Cena netto

1. ESRI ArcIMS 9.0 Licencja na 1 CPU 8500 USD

Tabela 47 – Serwer mapowy ArcIMS

21.4.2 Intergraph, AutoDesk, Bentley, MapInfo

21.4.2.1 Geomedia WebMap Professional, Autodesk Onsite Enterprise & Desktop,
Autodesk  MapGuide,  Bentley  Publisher,  Bentley  ProjectWise,  MapInfo
Discovery 

Wszyscy  inni  producenci  posiadają  tożsame  pod  względem  funkcjonalnym  i
architektonicznym  rozwiązania jak ArcIMS firmy ESRI. 

Rozwiązania te tak samo mogą być dostosowane do potrzeb klienta końcowego, przy
czym przygotowanie tego w środowisku ArcIMS ESRI jest najprostsze. Specyfikowane
poniżej  serwery  mapowe  mają  ograniczenia  co  do  niektórych  platform  sprzętowo-
systemowych np. nie obsługują środowiska Linux czy też wszystkich platform UNIX. 

Żaden  z  branych  tutaj  pod  uwagę  producentów  nie  posiada  rozwiązania
odpowiadającego produktowi ESRI ArcPublisher !

Lp. Producent Nazwa pakietu Forma zakupu /
licencje 

Cena netto

1. Intergraph Geomedia WebMap
Professional

Cena ustalana
indywidualnie 

2. AutoDesk AutoDesk MapGuide Licencja 1 CPU lub
100 użytkowników

21 000 EURO

3. Bentley Bentley Publisher Cena ustalana
indywidualnie 

4. MapInfo MapInfo Discovery
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Tabela 48 – Serwery mapowe innych dostawców

21.4.3 Wolne Oprogramowanie 

21.4.3.1 MapSerwer

W  projektach  Wolnego  Oprogramowania  również  znajdują  się  projekty  GIS  i
rozwiązania podobne do komercyjnych serwerów mapowych. 

Jednym z nich jest MapSerwer, który odpowiada komercyjnym platformom w zakresie
prawie  identycznej z nimi funkcjonalności oraz łatwości programowania. Serwer ten jest
oczywiście zgodny ze standardami OGC.

MapSerwer  obsługuje formaty ShapeFile,  bazy danych ArcSDE /  Oracle,  MySQL,
SYSBASE oraz pliki pakietu Open Source GRASS. 

De facto serwer ten posiada funkcjonalnośc bliską ArcIMS ESRI,  łącznie z obsługą
metadanych. Dostępny jest na platformy systemów operacyjnych: LINUX, UNIX, MS
Windows 2000, 2003, NT,  MacOS, 

21.5  Elementy Podsystemu Informowania Kierownictwa

21.5.1 ESRI 

21.5.1.1 ArcReader, ArcExplorer, klienci HTML i JAVA

W  przypadku  oprogramowania  do  przeglądania  i  informowania  kierownictwa  oraz
udostępniania danych najszerszą i najbardziej zaawansowaną gamę produktów posiada
znowu ESRI. 

Po  pierwsze  dane  udostępniane  są  w  plikach  PMF.  Pliki  te  generowane  przez
ArcPublisher odczytywane są przez przeglądarkę ArcReader posiadającą pełną obsługę
nawigacji  mapy,  zadawania  zapytań,  odczytu  informacji  z  mapy,  oraz  wydruku
gotowych  szablonów  przygotowanych  przez  autora  danych,  dodatkowo  posiadają
obsługę szyfrowania danych hasłem oraz opcje czasowego wygaszania danych. 

ArcReader nie obsługuje zmian parametrów graficznych dla danych mapowych, co może
być plusem jak i minusem dla użytkownika. Jednak dane udostępniane do ArcReader są
bardzo niewielkich rozmiarów przez co nadają  się doskonale na  tworzenie serwerów
plików mapowych. Rozwiązanie to jest unikalne wśród innych przeglądarek danych GIS.

Kolejnym  rozwiązaniem  jest  przeglądarka  danych  w  formatach  natywnych  ESRI
ArcExplorer,  która  czyta  formaty  plików  ShapeFile  i  wszystkie  formaty  rastrowe
obsługiwane przez produkty ESRI  oraz  umożliwia dostęp do danych publikowanych
przez serwer przestrzenny ArcSDE. 

Funkcjonalność  tego  oprogramowania  poza  pełną  obsługą  nawigacji  na  mapie,
możliwościami zapytań,  zmianami wizualizacji danych,  wydrukami obejmuje również
tworzenie projektów dla serwerów ArcIMS w formie plików AXL. 

Zasadniczym  i  coraz  bardziej  powszechnym rozwiązaniem w  zakresie  dostępu  do
informacji  są  oczywiście  rozwiązania  do  przeglądu  danych  mapowych  poprzez
przeglądarki internetowe typu MS Explorer, Opera i inne, dla których opracowywany
jest tzw. „klient” serwera mapowego (tutaj: ArcIMS) w standardzie obsługi HTML lub
JAVA. 
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W tym pierwszym przypadku możemy mieć dość uproszczoną funkcjonalność związaną
np. z nawigacją na mapie, prostymi zapytaniami oraz analizą buforowania.

W  przypadku  klienta  JAVA  możemy  mieć  zaawansowane  rozwiązanie,  które
technologicznie i funkcjonalnie jest tożsame z przeglądarką ArcExplorer, a dodatkowo
jest wzbogacone o edycję danych mapowych i opisowych. 

Funkcjonalność w jednym i  drugim rozwiązaniu może być łatwo zmodyfikowana za
pomocą oprogramowania developerskiego i tym samym może zostać dostosowana do
indywidualnych potrzeb użytkownika79.

Wszystkie przeglądarki są  darmowe poza klientami WWW, które do funkcjonowania
wymagają serwera mapowego ArcIMS.

21.5.2 AutoDesk

21.5.2.1 VoloView 3, Autodesk® DWF Viewer

AutoDesk posiada w swej ofercie 2  przeglądarki: VoloView 3 lub Autodesk® DWF
Viewer.  Narzędzia  te  służą  do  przeglądania  i  recenzowania  danych  będących
przedmiotem projektu  zapisanego  w  formacie  DWF  lub  formacie  firmy  Autodesk
DWF™ (Design Web Format™). 

Obie  przeglądarki  umożliwiają  prostą,  szybką  i  bezpieczną  wymianę  informacji  o
projekcie.  Dzięki  zaimplementowanej  w  nich  funkcjonalności  można  nanosić  swoje
notatki do określonych części projektu, które nie integrują się z danymi źródłowymi. 

W przypadku klientów WWW do serwerów mapowych rozwiązania  AutoDesk poza
szerokimi możliwościami funkcji przeglądu danych umożliwiają również edycję danych,
lecz o funkcjonalności uboższej niż w przypadku oprogramowania ESRI.

21.5.3 Bentley

21.5.3.1 Bentley View Bentley Redline

Bentley  posiada  dwie  przeglądarki  danych  o  zbliżonej  do  siebie  funkcjonalności.
Pierwsza  z  nich  -  Bentley  View to  samodzielny  produkt,  zapewniający  dostęp  do
wszelkiego rodzaju danych zapisanych w formatach CAD (typu: DGN V7 i DGN V8,
DXF/DWG i RDL). Produkt ten łączy w sobie łatwe w obsłudze narzędzia wizualizacji
danych, pomiaru obiektów oraz wydruku z możliwością przeglądania historii projektu. 

Drugi  produkt  to  Bentley Redline -  oprogramowanie o funkcjonalności podobnej do
Bentley View wzbogaconej o możliwość nanoszenia uwag i  opisów bez edycji pliku
projektowego (Redline dołącza do pliku DGN skojarzony plik RDL). 

W przypadku klientów WWW do serwerów mapowych rozwiązania Bentley posiadają
funkcjonalność zbliżoną do zakresu oferowanego przez Bentley Redline.

Klienci WWW ustępują funkcjonalnością rozwiązaniom ESRI.

79 możliwy jest również dostęp do takich serwisów z telefonu komórkowego lub Palmtop’u
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21.5.4 Intergraph

21.5.4.1 Geomedia Viewer

Intergraph jako jedyny producent umożliwił w przeglądarce dostęp do różnych formatów
danych,  łącząc  dane w formacie Microsoft  Access  (Geomedia),  Mapinfo,  ArcView,
DWG,  DGN,  DXF.  Funkcjonalność  produktu  pozwala  na  podstawowe  operacje
przeglądu  danych  oraz  na  podstawie  atrybutów  opisowych  umożliwia  budowanie
zapytania odnoszącego się do konkretnych wartości w tabeli bazy danych. Przeglądane
dane wektorowe można uzupełnić plikiem rastrowym zapisanym jako GeoTiff. 

Od  strony zakresu  możliwości  łączenia  i  wizualizacji  danych jest  to  chyba  jeden z
najlepszych produktów w swojej klasie.

Klienci  serwerów  mapowych  WWW  dorównują  funkcjonalnością  i  łatwością
oprogramowania produktom firmy ESRI

21.5.5 MapInfo

21.5.5.1 MapInfo ProViewer

MapInfo  ProViewer  jest  przeglądarką  do  zbiorów  i  pól  pracy  stworzonych  przez
użytkowników MapInfo  Professional.  ProViewer  wyposażony jest  w  funkcjonalność
związane z nawigacja po mapie oraz prostymi zapytaniami i narzędziami do analiz. 

Klienci WWW w tym środowisku posiadają  dość ubogą podstawową funkcjonalność
(tylko nawigacji po mapie i proste zapytania).

21.5.6 Wolne Oprogramowanie

W zakresie przeglądu danych mapowych istnieje bardzo dużo projektów i rozwiązań
Wolnego Oprogramowania  czytających dane w formatach  ESRI,  Autodesk,  Bentley,
MapInfo o funkcjonalności zbliżonej do produktów komercyjnych np.:

OpenMap 
http://openmap.bbn.com/ 
GeoTools 
http://geotools.sourceforge.net/ 
GIS Viewer 
http://elib.cs.berkeley.edu/gis/ 
 QGIS (Quantum GIS) 
http://qgis.sourceforge.net/ 
Thuban 
http://thuban.intevation.org/ 
OSSIM (Open Source Software Image Map) 
http://www.ossim.org/ 
Hugo 
http://www.hsge.de/geo-spatial/software/index.html 
SimpleMapClient 
http://glmapclient.sourceforge.net/ 
Position 
http://www.gnustep.it/enrico/position/  
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21.6  Propozycje rozwiązania 
Do zbudowania przykładowego rozwiązania pozwalającego oszacować poziom kosztów
zakupu  licencji  oprogramowania  GIS  dla  systemu  SIP,  przyjęto  jako  wyjściowe
wzorcowe produkty firmy ESRI oraz udostępnione dla nich ceny bazowe. Należy jednak
zaznaczyć,  że  firma  ESRI  Polska  Spółka  z  o.o.  będąca  wyłącznym dystrybutorem
produktów ESRI Inc. w Polsce zastrzega możliwość zmiany wysokości publikowanych
w niniejszym dokumencie cen, a przede wszystkim wskazuje na możliwość negocjacji
cen i ustalenia indywidualnego ich poziomu w zależności od specyfikacji klienta oraz
zakresu zamówienia.

21.6.1 Przykładowy wariant minimalny

W wariancie minimalnym wystarczy aby dostępna była jedna licencja sieciowa80 pakietu
ArcView pełniącego rolę prostego edytora obiektów i warstw. 

Do celów przygotowania i publikacji danych można użyć ArcPublisher w połączeniu z
serwerem  webowym  WWW  do  udostępniania  opracowanych  kompozycji
kartograficznych np. planu zagospodarowania promenady.

Tak  opracowane  dane  można  oglądać  w  sieci  intranet  lub  internet  korzystając  z
darmowych licencji ArcReader lub ArcExplorer.

Funkcjonowanie takiego udostępniania danych mapowych jest podobne do tego, co już
się przyjęło prawie jako standard w sieci WWW dla dokumentów tekstowych, gdzie
publikacje w formacie Adobe Acrobat oglądamy wykorzystując do tego celu darmowy
pakiet Acrobat Reader.

Alternatywą jest zastosowanie i wdrożenie serwera mapowego np. ArcIMS. 

 
Lp. Producent Nazwa pakietu Forma zakupu /

licencje 
Cena netto

1. ESRI ArcGIS 9.0 ArcView 1 licencja sieciowa 4000 USD 
2. ESRI ArcPubliser 9.0 1 licencja sieciowa 3200 USD
3. ESRI ArcIMS 9.0 serwer mapowy 1 licencja 8500 USD
4. ESRI ArcReader, ArcExplorer,  1 licencja nieodpłatne
5. Program do konwersji danych z

formatu SWDE do geobazy
budujący referencyjna warstwę
ewidencji gruntów, budynków i
lokali 

1 licencja 8000 PLN

Tabela 49 – SIP oprogramowanie - wariant minimalny

W przypadku, kiedy możliwości edycyjne ArcView mogą okazać się niewystarczające
można wybrać wariant oparty o ArcEditor, którego cena licencji sieciowej wynosi około
9000 USD.

W każdym z ww. przypadków obsługę procesu ładowania podstawowej warstwy danych
tj. ewidencji gruntów, budynków i lokali powinien zapewniać moduł importu danych w
formacie  SWDE,  budując  referencyjną  dla  systemu  warstwę  ewidencji  gruntów  i
budynków w geobazie opartej na lokalnej bazie danych MS Access.

80 nie przywiązana do określonego stanowiska 
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Obecnie na rynku rozwiązań informatycznych  pojawiają się już tego typu produkty i są
nawet niejednokrotnie udostępniane nieodpłatnie, ale tworzą one jedynie plik wektorowy
obiektów warstwy ewidencji gruntów i budynków w formacie DGN, ShapeFile.

W  naszym przypadku  konieczne jest  załadowanie danych do geobazy,  co  znacząco
podniesie jakość rozwiązania  i  umożliwi prowadzenie znacznie większej ilości analiz
przestrzennych tak zgromadzonych danych. 

Wydaje  się,  że  dostępność  tego  typu  oprogramowania  to  tylko  kwestia  czasu  –
maksymalnie kilku miesięcy.

Wariant  najbardziej zalecany powinien zostać  rozszerzony o ArcSDE serwer danych
przestrzennych,   licencje ArcEditor  oraz  specjalistyczne licencje pakietów do analiz
przestrzennych. Koszt takiego zestawu to około 160 tys. złotych netto.
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22Załącznik nr 13. Zalecane ogólne
kryteria doboru dostawcy oraz

rozwiązania docelowego

22.1  Kryteria doboru dostawcy oraz rozwiązania docelowego
Kryteria doboru rozwiązania docelowego oraz jego dostawcy proponujemy na podstawie
dwóch źródeł:

 kryteriów  ogólnych,  mających  zastosowanie  „ogólne”  przy  wyborze  każdego
systemu informatycznego, które zostały częściowo predefiniowane do dyskusji przy
określaniu wymagań krytycznych na docelowe  rozwiązanie

 kryteriów szczegółowych bazujących  na  wymaganiach  na  docelowe rozwiązanie
uzgodnionych opierających się w większości na  zidentyfikowanych wymaganiach
krytycznych. 

Kryteria te, podzielone zostały tematycznie na grupy kryteriów. 

22.1.1 Grupy kryteriów i ich hierarchia (wagi)

Ocena potencjalnych rozwiązań  Systemu powinna być przeprowadzona w oparciu  o
zaproponowany  zestaw  kryteriów  szczegółowych  podzielonych  na  podgrupy.  W
poniższej  tabeli  podano  wstępny  proponowany  przez  Wykonawcę  układ  podziału
procentowego do budowy kryteriów oceny rozwiązania.

Sprzęt i oprogramowanie systemowe 5%
Technologia wykonania systemu informatycznego 10%
Ocena warunków realizacji umowy (pośrednio ocena dostawcy) 10%
Całkowite koszty wdrożenia systemu informatycznego 30%
Wspomaganie procesu wdrożenia 10%
Ocena techniczna systemu 5%
Integracja z innymi systemami oraz migracja danych 15%
Szczegółowe kryteria funkcjonalne systemu 15%

Do  każdego  grupowego  kryterium  przyporządkowana  została  określona  waga
procentowa  (suma  wag  stanowi  100%).  Oczywiście  tak  jako  to  miało  miejsce  dla
naszego budowanego zestawu wymagań dyskutowanych przez Zespół Referencyjny oraz
Zespół  Konsultantów  do  Systemy  wyróżniono  tutaj  kryteria  krytyczne,  tzn.  takie,
których nie spełnienie przez system powoduje jego dyskwalifikację. 

22.1.2 Sprzęt i oprogramowanie systemowe

W tej grupie kryteriów ocenie podlegają techniczne aspekty rozważanego rozwiązania
związane z wykorzystywanym sprzętem, systemem operacyjnym oraz  narzędziami do
zarządzania  platformą  sprzętowo  -  systemową.  Celem  oceny  jest  zapewnienie
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zastosowania  pewnego,  bezpiecznego  w eksploatacji  sprzętu  oraz  technologii
informatycznej, która pozwoli na rozwój systemu w przyszłości.

 Platforma sprzętowa serwera -  możliwość  implementacji  systemu na  różnych,
nowoczesnych  platformach  sprzętowych,  rozbudowywanie  zgodnie  ze  zmianami
zapotrzebowania,  

 Możliwe  rodzaje  stacji  roboczych dla użytkownika -  preferowana  technologia
trójwarstwowa (dostęp przez przeglądarkę) z zastosowaniem komputerów PC jako
stanowisk roboczych,

 Sieci lokalne - zastosowane rozwiązania sieciowe oparte o technologie TCP/IP oraz
Internet/Intranet,  

 Możliwość  pracy  systemu  w  sieciach  rozległych  i  z  wykorzystaniem  linii
telefonicznych - dla ewentualnego połączenia nowych lokalizacji Urzędu Miasta lub
instytucji współpracujących, 

 Platforma systemu operacyjnego -  zgodnie  z  wybraną  strategią  zalecana  jest
otwarta platforma w zakresie systemu operacyjnego (preferowane są systemy Linux,
Novell  Netware,  potem równorzędnie platforma  UNIX oraz  MS  Windows NT,
2000, 2003), 

 Narzędzia do administracji systemem - posiadanie w ofercie sprawnych narzędzi
do administracji aplikacją, śledzenia jej funkcjonowania i usuwania problemów, 

 Preferowane systemy archiwizacji danych - ocena stosowanych lub możliwych do
zastosowania systemów archiwizacji, ich niezawodność i łatwość eksploatacji. 

22.1.3 Technologia wykonania systemu informatycznego

Niniejsza grupa kryteriów ocenia podstawy wykonania oferowanego pakietu. Wynikają
one z metodologii przyjętej przy jego tworzeniu, stosowanych narzędzi informatycznych
oraz  stosowanych  rozwiązań  mających  na  celu  zapewnienie  właściwego  poziomu
bezpieczeństwa inwestycji. 

Wysoka ocena daje podstawę do uznania systemu za łatwy i bezpieczny w eksploatacji
oraz  „otwartość”  na  komunikację  z  innymi aplikacjami  i  wyposażenie w  narzędzia
rozwoju.

 Modułowość - możliwość instalacji i wdrażania modułami, możliwość włączania do
pakietu nowych modułów, także własnych, 

 Technologia relacyjnych baz danych - zastosowana technologia dostępu do danych
i przechowywania danych aplikacji,

 Jakość użytych narzędzi programowych - jakość narzędzi użytych do stworzenia
pakietu,  możliwości  rozwoju,  dostępność  i  popularność  na  rynku,  ewentualnie
własny zestaw narzędzi 4GL do rozbudowy systemu, 

 Zasady  korzystania z  narzędzi  do  utrzymania i  rozwoju systemu -  polityka
cenowa na oprogramowanie narzędziowe dla aplikacji, zasady konserwacji, zasady
aktualizacji,

 Architektura  trójwarstwowa  (rozproszona)  lub  klient-serwer  -  możliwość
realizacji części funkcji poza jednostką centralną przez oddzielenie danych i logiki
biznesowej i sposobu komunikacji i prezentacji danych,

 Bezpieczeństwo danych - poziom bezpieczeństwa danych w systemie, stosowanie
programowych, systemowych i sprzętowych metod ochrony danych, 

 Poufność danych - możliwość ochrony danych przed niepowołanym dostępem,
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 Metoda  dostępu  do  danych  archiwalnych -  preferowane  metody  dostępu  do
danych,  możliwość  korzystania  z  danych  archiwalnych  on-line,  wymagania
sprzętowe i programowe.

22.1.4 Ocena warunków realizacji umowy – pośrednio ocena dostawcy 

Wybrany dostawca systemu informatycznego będzie współpracował z Urzędem Miasta
przez wiele lat. Okres współpracy z dostawcami obejmujący przygotowanie, realizację
inwestycji  oraz  eksploatację ocenia  się na  3  lata  działalności  bardzo  intensywnej,  a
następne lata to działania w zakresie wsparcia i opieki organizacyjno – technologicznej
Systemu. 

Dlatego istotnym elementem jest ocena potencjalnego kontrahenta pod względem jego
zachowania,  trendów  rozwojowych  (lokalne  biuro  obsługi)  oraz  zainteresowania
współpracą. W ocenie brane są również referencje w zakresie wdrożeń systemu, które
pozwalają na dokonanie pewnej oceny możliwości aplikacji i przeprowadzonych prac
wdrożeniowych. 

Niestety  Ustawa  Prawo  Zamówień  Publicznych  (Ustawa  PZP)  nie  dopuszcza
wprowadzenia kryteriów, które mogłyby nie dać równości szans wszystkim podmiotom
ubiegającym  się  o  zamówienie,  stad  dla  „pośrednio”  preferowanych  dostawców
lokalnych lub rozwiązań konieczne jest „wyegzekwowanie” tych oczekiwań w sposób
pośredni np. wskazaniem krótkiego czasu reakcji i obsługi serwisowej itp.:

 Oferowane  warunki  serwisowe  i  gwarancyjne -  usługi  oraz  zakres  objęty
gwarancją, czas jej obowiązywania, warunki dodatkowe,

 Obsługa posprzedażna - jakość, kompleksowość działania,  typy i jakość obsługi
posprzedażnej,  zapewnienie poczucia  bezpieczeństwa,  procedury obsługi zgłoszeń
awaryjnych i obsługi hot-line,

 Lista referencyjna systemu - ilość, jakość i rodzaje dotychczasowych instalacji na
rynku, ocena współpracy z dostawcą, 

 Lista  referencyjna  dotycząca  wdrożeń -  ilość  oraz  stan  zaawansowania
dotychczasowych wdrożeń, opinie innych użytkowników. 

22.1.5 Całkowite koszty wdrożenia systemu informatycznego

Koszty nabycia i wdrożenia systemu oraz jego eksploatacji i późniejszego rozwoju są
ważnym kryterium.  Istotniejsze jest  jednak uzyskanie korzystnego stosunku ceny do
założonych efektów.  W  ocenie uwzględniono także  warunki  dodatkowe związane  z
poniesieniem kosztów na realizację projektu. Analiza kosztów obejmuje cały cykl życia
systemu.

 Koszty inwestycji - konieczne nakłady na całość zakupu sprzętu i oprogramowania,
obliczone na podstawie wyspecyfikowanych wymagań sprzętowych i systemowych,

 Koszty  rozbudowy aplikacji -  nakłady  na  zakup  dodatkowych  licencji
oprogramowania użytkowego dla kolejnych grup użytkowników, procent w stosunku
do inwestycji podstawowej,

 Koszty  i  warunki   maintenance’u  -  roczne  koszty  związane  z  opłatą  za
konserwację i rozwój systemu, warunki tych opłat, zasady wymiany na nowe wersje
oprogramowania,

 Koszty wdrożenia systemu - zakładany przez dostawcę zakres niezbędnej pomocy
(w  dniach),  stawki  dzienna  konsultanta  lub  szkoleniowca,  możliwość  wiązania
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kosztów  wdrożenia  z  jego  efektami,  możliwość  zaangażowania  własnych  grup,
odniesienie do wartości zakupionego rozwiązania,

 Koszty  eksploatacji  systemu -  orientacyjny  poziom niezbędnych  nakładów na
eksploatację systemu (poza maintenace’em), konieczność korzystania ze specjalnych
materiałów eksploatacyjnych, 

 Warunki wstępne -  zakres  dodatkowych warunków stawianych przez  dostawcę
związanych z procesem wdrożenia 

22.1.6 Wspomaganie procesu wdrożenia

Wdrożenie  jest  jednym z  najtrudniejszych  działań  -  podprocesów informatyzacji  w
Urzędzie. Zwykle wdrożenie systemu zarządzania powoduje szereg zmian w organizacji,
również  w  sposobie  pracy  pracowników.  Dlatego  też  konieczne  jest  właściwe
przygotowanie do procesu wdrożenia oraz  zaangażowanie dostawcy systemu. Ocenie
podlega przygotowanie dostawcy do wdrażania rozwiązania oraz możliwość współpracy
w zakresie wspomagania wdrożenia i prowadzenia szkoleń dla zespołu wdrożeniowego i
użytkowników  Zamawiającego w tym zakresie. 

 Doświadczenia wdrożeniowe - posiadane doświadczenia w zakresie wdrażania,

 Metodyka  wdrożeniowa -  posiadanie  przez  dostawcę  własnych  procedur
wdrożeniowych,  sprawdzonych  u  innych  użytkowników,  posiadanie  wstępnych
harmonogramów  realizacji  prac  wdrożeniowych,  prowadzenie  wdrożeń  wg  ze
standaryzowanych procedur, 

 Zaplecze  szkoleniowe  -  posiadany  zespół  do  szkoleń,  posiadanie  centrum
szkoleniowego, firmy współpracujące w tym zakresie z dostawcą,

 Jakość  szkoleń -  stosowane  formy  szkolenia,  jakość  szkolenia,  przekazywanie
wiedzy (dane uzyskane z miejsc referencyjnych wskazanych przez dostawcę),

 Etapowość wdrożenia - przygotowanie oraz doświadczenie dostawcy do wdrażania
etapami, elastyczność w zakresie kolejności wdrażania modułów, 

 Czas wdrożenia - średni realny czas wdrożenia poszczególnych modułów i całości
rozwiązania, 

 Dokumentacja - kompletna, precyzyjna, w języku użytkownika, aktualna, zgodna z
wymogami formalnymi (Ustawa o rachunkowości),

 Zakres  wspomagania przez dostawcę -  proponowany przez  dostawcę zakres  i
zasady  udziału  dostawcy  w  procesie  wdrażania  oraz  metody  określenia
odpowiedzialności za powodzenie wdrożenia,

 Zasady  pielęgnacji  dostarczanej  wersji  rozwiązania-  zasady  rozwoju
oprogramowania  -  siła  zespołu  realizującego  te  zadania,  zasady  wprowadzania
zmian (szczególnie wynikających ze zmian ustawodawstwa).

22.1.7 Ocena techniczna systemu

Ocena  techniczna  jest  oceną  systemu  z  formalnego  punktu  widzenia  i  dotyczy
przygotowania  systemu  do  pracy  w  polskim środowisku.  Uwzględnia  jego  aspekty
ergonomiczne (np. współpraca z użytkownikiem, polonizacja) oraz eksploatacyjne. 

 Stopień integracji - integracja metodologiczna (na poziomie pojęć, haseł, struktur
pól,  itp.),  organizacyjna  (funkcjonalna),  techniczna  (na  poziomie  środków
informatyki  i  łączności),  konstrukcyjno-technologiczna  (na  poziomie  transakcji,
danych  wejściowych  i  wyjściowych,  zbiorów  danych),  integracja  modułów

PRO-INFO (Grupa Honesta) Strona 205 / 206



Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów 

przetwarzania danych oraz najwyższy poziom - integracja procedur przetwarzania
danych, wprowadzane danych przez zdarzenia,

 Zgodność  z  polskimi  przepisami -  zgodność  formalnoprawna  z  polskim
ustawodawstwem, szczególnie przepisami finansowymi i podatkowymi (Ustawa o
rachunkowości, wymaganie homologacje etc.),

 Możliwość prototypowania modelu funkcjonowania Zamawiającego - posiadanie
możliwości testowania podstawowych operacji i procedur,

 Możliwości adaptacyjne systemu - możliwości dostosowania systemu do wymagań
Zamawiającego, zakres parametryzacji, istniejące ograniczenia, 

 Sposób komunikacji z użytkownikiem - przyjazny i łatwy w użyciu, adaptowalny
do indywidualnych preferencji, rozbudowane funkcje pomocy,

 Ochrona przed niepowołanym dostępem - systemowa ochrona w zakresie dostępu
oraz modyfikacji informacji dla użytkowników systemu w zakresie całego systemu,
funkcji, danych oraz dzienniki operacji w systemie,

 Polonizacja systemu – pełna dostępność systemu w  polskiej wersji 

 Możliwości rozwoju - możliwość tworzenia dodatkowych elementów korzystających
z danych zawartych w pakiecie lub z nimi współpracujących,

 Dokumentacja techniczna systemu - rodzaje i jakość dostarczanych informacji do
systemu (specyfikacja modelu danych, dostępne źródła danych),

 Kontrola jakości przy produkcji aplikacji - zastosowane metody i techniki kontroli
wytwarzanego oprogramowania (zastosowanie norm ISO lub DoD).

22.1.8 Integracja z innymi systemami – migracja danych

Każdy  system wymaga  współdziałania  w środowisku  informatycznym.  W  aktualnej
sytuacji jest nie do pomyślenia, aby aplikacje wchodzące w skład docelowego Systemu z
systemem biurowym (np. MS Office) oraz nie wspomagały bezpośrednio lub pośrednio
procesu pozyskania danych poprzez migracje danych. Grupa kryteriów w tym zakresie
ocenia zakres i możliwości współpracy aplikacji z innymi systemami informatycznymi
oraz proponowane środki techniczne do migracji danych.

 Możliwość  integracji  z  zewnętrznymi  aplikacjami -  stan  i  możliwość
zintegrowania  z  otoczeniem  systemowym  (otwartość),  rodzaje  komunikacji
bezpośredniej (automatyczne przekazywanie informacji), 

 Import / Export  danych - współpraca z innymi aplikacjami, możliwość transferu
danych np. do arkuszy kalkulacyjnych, łatwość wymiany danych z RIO, instytucjami
współpracującymi,

 System informowania Zarządu - posiadanie połączenia do systemu informowania
kierownictwa korzystającego z danych pakietu, lub własny system SIK,

 Współpraca z systemami obsługi automatyki przemysłowej - istnienie modułu do
obróbki danych rejestrowanych przez urządzenia automatyki przemysłowej,

 System obsługi biura - własny lub preferowany system obsługi biura.

22.1.9 Szczegółowe wymagania funkcjonalne

Ocenie podlega stopień realizacji wymagań funkcjonalnych oraz ich jakość na podstawie
załączonej dokumentacji systemu i / lub prezentacji rozwiązania. 
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