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1. Wprowadzenie

Sterowanie rozwojem społecznym, gospodarczym 1 kulturalnym w 

skali jednostek administracyjno-przestrzennych (województw) Jest 

procesem złożonym, wymagającym zorganizowanego aparatu planowania 

i zarządzania oraz wykształconej i sprawnie funkojonująooj sie-

ci informacji. Podejśoie systemowe do sterowania w skali woje-

wództwa podyktowane jost skomplikowanym charakterem procesów spo- 

łeozno-gospodarczych oraz zbiorem powiązań z otoczeniom w ukła-

dach: poziomym (z jednostkami tego samego szczebla) i pionowym (z- 

naczelnymi organami władzy i administracji). Proces sterowania 

realizowany przez organy władzy i administracji terenowej polega 

na transrormaoji i selekcji informacji wsądowych (wejéoiowyoh) 

przy zastosowaniu właściwych motod i modeli (tworzących złożone 

algorytmy) i środków technioznych na odpowiednie zbiory informa-

cji wyjściowych w postaci programów, prognoz, planów i decyzji.

Działania dotycząoo 'procesów ogólnych podejmowane są na 

szozeblu wojewódzkim, bardziej szczegółowe, mające cechy spraw 

lokalnych, przekazywane są niższym szczeblom zarządzania (miastom, 

dzielnicom, gminom). Funkcje ośrodków sterujących (układów deoy- 

zyjnych) spełniają organy władzy i administracji państwowej (WRN, 

wojewoda, M/D, O/RN, prezydent, naczelnik”). Organy te, łącznie z 

jednostkami organizacyjnymi zwanymi w literaturze urzędumi admi-
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nistracyjnymi (Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy itp.), tworzą hie-

rarchiczny system organizaoyjny. Generalizując zagadnienie, w sy-

stemie tyra možná wyróżnić i

1) system sterujący (organy władzy i administraoji państwo-

wej) ;

2) system realizująoy (urzędy administracyjne).

System sterujący, realizując podstawowe zadania i funkcje, 

zapewnia osiąganie celów społecznych, polityoznyoh i gospodar-

czych. System realizująoy zapewnia operatywne wykonywanie zadań 

(czynności, transakcji) nakierowanych na osiąganie wymienionych 

celów. W procesaoh sterowania (zarządzania i administrowania) sy-

stemy te wchodzą w związki między sobą, jak i z otoczeniem (spo-

łeczeństwo, jednostki społeozno-gospodaroze). Związki te mają 

charakter wzajemnych sprzężeń spajających system organizaoyjny w 

harmonijnie ■działającą oałość i zapewniają zawieranie i realiza-

cję transakoji z otoczeniem. Powstał więc i rozwija się trzeoi 

element systemu organizacyjnego - system informaoyjny, nazwany w 

niniejszym opracowaniu systemem informacyjnym administraoji te-

renowej (s i a t).

System ten, zapewniając realizację zadań systemów sterującego 

i realizująoego, spełnia następujące funkojei

1) metodyozno-organizaoyjne, tworząo bazę normatywną, infor-

macyjną i Językową SIAT, umożliwiającą porozumienie się systemu 

sterującego i realizująoego między sobą, Jak i z otoczeniem)

2) zbierania, dokumentowania i utrwalania (zapamiętywania) in-

formacji (kartoteki, rejestry, pamięci magnetyczne itp.);

3) przetwarzania ińformaoji, a więo zmiany formy i .treéoi 

danyoh; •

k) przesyłania i udostępniania danych.

Funkoje te realizowane są metodami tradycyjnymi(ręczne zbie-

ranie, przetwarzanie, przeohowywanie danyoh na tradyoyjnyoh noś-

nikach papierowych), z zastosowaniem maszyn analityczno-lioząoyoh 

względnie przy użyciu sprzętu komputerowego i zaawansowanej in-

tegracji danyoh. Następuje więo prooes przenikania (inkluzji) sy-

stemów zgodnie z regułą
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O - system organizacyjny władzy i adminietraoji terenowej, 

Sjjj - system informacyjny istniejący,

SjT - systemy informatyczne tworzone,

< - znak inkluzji.

Z przedstawionej idoi przenikania systemów przewiduje się 

wzrost udziału systemów informatycznych (SjT ) w systemie informa-

cyjnym (sIN).

W zależności od metody realizacji funkcji występują różne 

poziomy sprawności techniczno-organizacyjnej SIAT, a tym samym 

sprawności działania systemów: sterującego i realizującego. Na 

szczeblu wojewódzkim w ramach SIAT można wyróżnić:

0  system Informacji kierownictwa administracyjnego woje-

wództwa ;

2) systemy informacyjne obsługi wydziałów Urzędu Wojewódzkie-

go; a w ramach nich systemy odcinkowe obsługujące elementy struk-

tury organizacyjnoj (działy, oddziały, stanowiska pracy).

Wyodrębniony z systemu organizacyjnego władzy i administracji 

torenowej SIAT jost tworem niojodnorodnym i niejednolitym. Uloga 

on zmianom i modyfikacjom w miarę wprowadzania zmian do procesu 

zarządzania i administrowania. Doskonalenie SIAT zmierzająco w 

kierunku coraz lopszogo wypołnlania funkoji i zadań narzędzia za-' 

rządzania i administrowania staje się działaniom niezwykle waż-

nym, a motodyka togo działania w obliczu zastosowań informatyki 

musi uwzględniać złożoność uwarunkowań procesu decyzyjnego (jogo 

aspekty formalnoprowno, organizacyjne, techniczne itp.) i nowej 

technologii przetwarzania informacji.

Ogólno uwarunkowania zastosowań informatyk'

V zasięgu oddziaływania władzy i administracji torenowoj 

znajdują się wszystkie przejawy działalności spoloczno-gospodar- 

czej mające miejsce na terenie województwa. Od załatwiunia spraw

cyjnej (stan cywilny, obywatelstwo, ruch osobowy, stowarzyszenia,

z procesu znrządzarila i administrowania

2.1. Rozległość i różnorodność zadań

indywidualnych obywatela, w y n i k a jfjoych ze sfery ogólnoreglamenta-



podatki itp.), przez zadania administracji świadczącej (gospodar-

ka komunalna, mieszkaniowa, zdrowio, oświata, kultura, wypoczynek 

itp.) do złożonego procesu planowania i zarządzania (planowanie 

społeczno-gospodarczo i przestrzenne, realizacja planów, koordy-

nacja gospodarki planowanej oentralnie z terenową i sferą gospo-

darki nie uspołecznionej). Od zagadnień ściśle mierzalnych, które 

można wyrazić w kategoriach liczb, systomu wskaźników, wykresów, 

diagramów i tendencji społeczno-ekonomicznych do takich,które nie 

mieszczą się w ścisłych ramach wskaźników i kategorii ekonomicz-

nych. Administracja szczebla wojewódzkiego Jest bezpośrednim o-

rganizatorem poczynali wynikających z operatywnej działalności 

organów partyjnych i rządowych. Wachlarz zadań szeroki zarówno w 

ujęoiu przedmiotowym, jak i podmiotowym.

2.2. Hierarchia systemu zarządzania i administrowania

Hiex'archia systemu zarządzania i administrowania występuje 

Jnko hierarchia pionowa (stopień wojewódzki i jednostki stopnia 

podstawowego - miasto, dzielnica, gmina) oraz pozioma - podział 

koi..petencji w ramach stopnia wojewódzkiego i jednostek podstawo-

wych. Poszczególne szczeble zarządzania i administrowania mają 

określony stopień autonomii (swobody manewru) z własnym systemem 

regulacji. Jednakże system niższej rangi, w ramach stworzonej 

hierarchii systemu, nie narusza zasad i reguł organizacji i fun-

kcjonowania systemu władzy i administracji terenowej jako cało-

ści. 'Również szczebel wojewódzki jest częścią systemu krajowego; 

mając pewną autonomię w działaniu, musi uwzględniać zásady, 

reguły i prawidła wynikające z systemu krajowego,
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2.3. Kojarzenie układu działowo-gałęziowego (plonowegó) 

z terytorialnym (poziomym)

Na obszarze województwa następuje spotkanie się podziału go-

spodarki narodowej (na działy, gałęzie i branże) i zarządzania 

tymi obszarami działalności gospodarczej z układem terytorialnym. 

Proces łączenia działalności układu pionowego z poziomym i 

kształtowanie jednolitego, w miarę harmonijnie rozwijającego się



organizmu (miasta, aglomeracji, województwa) ceohuje się dużą 

złożonośoią i wielokierunkowym przepływem informacji w toku 

opracowywania planów przestrzenno-gospodarczych i koordynacji 

przedsięwzięć inwestycyjnych itp.

2. it. Przenikanie się różnych podziałów 1 klasyfikacji

Województwo jest obszarem, na którym następuje krzyżowanie 

się podziałów i klasyfikacji tworzonych dla potrzeb planowania i 

zarządzania. Podziały to nie są ze sobą spójne, utrudniają cy-

frowy opis zjawisk i procesów zachodzących na tych obszarach 

oraz grupowanie (agregację) i porównywalność informacji. Najozę- 

ściej spotykanymi podziałami są:

1) resortowe i organizacyjne (np. rejony oświaty, zdrowia, 

urbanistyczne, spraw wewnętrznych, obwody spisowe, rejony kon-

traktacji i skupu itp.) ;

2) teclAio logiczne (np. kombinaty grupujące przedsiębiorstwa 

wg więzi technologicznej czy kooperacyjnej);

3) fizyczno-geograficzne, np. rejony glebowe, rejony mikro- 

kllmatyczne itp.

2.5. Występowanie zadań o charakterze rutyn 

i zadań niepowtarzalnych

W procesie zarządzania i administrowania występują!

1) procesy społeczne, gospodarcze oyklicznie powtarzające się 

wg śoiśle określonej procedury algorytmicznej; zadania to o cha-

rakterze rutyn, to w szczególności wszelkiego rodzaju ewidencje 

jednostkowe (ewidenoja gruntów, ewidencja kierowców, pojazdów, 

budynków itp.) oraz zestawienia statystyczno-analityczno o nie-

zmiennych od wielu lat zakresach informacji, układach graiioz- 

nych, algorytmach przetwarzania;

2) zadania o małej stabilności motod ich rozwiązywania; do 

tego typu zadań należą zwłaszcza! planowanie przestrzenne, pla-

nowanie spoleozno-gospodarcze o małej stabilności metodyki plano-

wania, zakresu informacyjnogo formularzy planistycznych i algory-

tmów obliczania wskaźników złożonych (agregatowych), koordynacja



układu działowo-gałęziowego z terytorialnym oraz wszelkiego ro-

dzaju akcje i przedsięwzięcia jednorazowe, np. przegląd gospoda-

rki materiałowej, przegląd struktury zatrudnienia i płao, prze-

gląd gmin itp.

2.6 . Występowanie kompensacyjnego aparatu obserwacji 

zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych

o Istniejący system obserwacji, a więo rejestrowania faktów, 

zdarzeń, procesów, ich gromadzenia, przetwarzania i udostępnia-

nia deoydentom, dotyczy stanów zaistniałych (przeszłych retro-

spektywnych). W systemie tym są przekazywane z mniejszymi lub 

większymi "szumami" dane o przebiegu procesów ekonomicznych i 

produkcyjnych .(po zakońozeniu dekady, miesiąca, kwartału, roku) 

lub o zaistniałych awariach, wypadkach, zakłóceniach procesu eko-

nomicznego. W oparciu o te dane deoydent podejmuje działania re-

gulacyjne, zmierzające do usunięcia awarii, likwidacji zakłóceń i 

przywrócenia stanu równowagi lub zmniejszenia skali nierównowagi.

Przedstawiony system obserwacji, nazywany w statystyce kom-

pensacyjnym (decydent kompensuje zakłócenia), jest niewystarcza-

jący co najmniej z dwóch względów:

1) upływa zbyt długi okres czasu między obserwacją i pomiarem 

zjawiska, procesu a decyzją regulacyjną! działanie regulacyjne 

dotyczy retrospekcji, a nie stanu procesu w okresie podejmowania 

decyzjij

2) decydent bazujący na tym systemie obserwacji (a jest on 

powszechny w organach władzy i administracji terenowej) riio ma 

informacji o stanie i prewdopodobnym zachowaniu przebiegu pro-

cesów w bliższej lub dalszej przyszłości j prognozowanie, krótko 

i długookresowe dotyczące zjawisk i procesów odcinkowych oraz w 

ujęciu kompleksowym (całej gospodarki województwa), to elementy 

niezbędne do wbudowania w system obserwacji kouipensacyjnych.

2.7. Nieustabilizowanie języka obserwacji

Nieustabilizowanie języka obserwacji rozumiane jest jako 

zbiór miorników, kategorii ekonomicznych oraz reguł (definicji)



ioh tworzenia. Stosowane systemy mierników w statystyce i w pla-

nowaniu na szczeblu przedsiębiorstw lub na szczeblu wojewódzkie 

nie są ze sobą w pełni spójne.

^^liekaz^ki^met^lyozne^do^asjtoeow^^informa^tjrk^  

w prooeeie zarządzania województwem

Rozwijające się zastosowania informatyki w kraju opierane są 

częstokroć na intuioji i wyozuciu, zamiast na rzetelnej i przemy-

ślanej metodyoe działania, dostosowanej do warunków i wymogów 

przedsiębiorstwa, branży, organów administracji państwowej. Dzie-

je się tak dlatego, że teoria i metodologia projektowania syste-

mów informatycznych rozwija się równolegle z powstawaniem ośrod-

ków obliczeniowych. W teorii i metodologii projektowania syste-

mów informatyoznyoh, wypracowanej głównie na bazie zastosowań 

Informatyki w przemyśle, określone zostalys

1) podstawowe ogólne metody podejścia do projektowania wyra- 

żająoe się:

a) w metodzie diagnostycznej sięgającej korzeniami do rozwa-

żań wg formuły« analiza-synteza-ooena,

b) w metodzie prognostycznej Cnazwanej metodą idealnego wzor- 

oa, metodą Nadlera) przyjmującej działanie wg formułyt synteza- 

-analiza-ooena; * -

2) główne etapy przygotowania systemu informatycznego i stra-

tegii Jego realizacji, jak»

a) analiza systemu,

b) projektowanie systemu informatycznego,

o) programowanie ("opracowanie własnych programów użytkowyoh, 

zastosowań programów standardowych względnie metoda mieszana),

d) wdrażanie systemu,

e) eksploataoja i konserwaoja systemu.

Są to metodyozne ramy orientujące 1 wskazująoe sposób pos-1 • 

tępowania w procesie zastosowań informatyki. Jednakże prawie w 1 

każdym przypadku niezbędna jest analiza 1 twórcza adaptacja za-

łożeń teorii i metodologii projektowania systemów informatyoz- 

nyoh do wymogów danej jednostki organizaoyjnej.



Skalo 1 rozmiary prac adaptacyjnych uzależnione są odi

1) stnnu organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa, bran-

ży lub innej jednostki organizacyjnej;

2) poziomu sprawności techniczno-organizacyjnej danej jednos-

tki;

3) skali i złożoności procesów i zjawisk będących w sferze 

zarządzania i administrowania;

h) realizowanych tendencji zastosowań informatyki wyrażają-

cych się:

- w dążeniu do projektowania własnyoh systemów użytkowych,

- w penetracji systemów informatycznych funkcjonujących i a-

daptacji ich do warunków i wymogów określonego użytkownika,

- w opracowywaniu własnych systemów użytkowych oraz adaptacji 

i wdrażaniu systemów obcych.

Metodyka projektowania zastosowań informatyki w organach ad-

ministracji państwowej — to twórcza adaptacja przedstawionych za-

łożeń uwzględniających uwarunkowania i złożoność zarządzania i 

administrowania oraz fakt, że wszelkie działania w skali makro-

ekonomicznej obarczone są' nieporównanie większą niepewnością, 

aniżeli działania w skali przedsiębiorstwa. Wydaje eię, że zało-

żenia metodyki projektowania zastosowań informatyki w organach 

administracji państwowej powinny uwzględniać wymienione dalej 

zasady (reguły) postępowania.

1. Stosowanie w prooesie' projektowania zastosowań informa-

tyki zarówno metody diagnostycznej, jak i prognostycznej. Wybór 

metody uzależniony będzie od rodzaju zadań, które przyjdzie ro-

związać z zastosowaniem komputera. .Na przykład dla zaprojekto-

wania i wdrożenia Systemu Informatycznego Kierownictwa Admini-

stracyjnego Województwa, jako kompleksowego systemu (banku infor-

macji) wspomagającego zarządzanie i administrowanie na szczeblu 

wojewódzkim, zastosować można metodę prognostyczną. Natomiast 

dla systomów odcinkowych o niewielkim obszarze działania, śolślo 

określonych procedurach algorytmicznych i źródłach informacji - 

metodą diagnostyczną. Przygotowanie systemu metodą diagnostyczną 

powinno przebiegać przez poszczególne etapy, a więc; analizę sy-

stemu istniejącego i koncepcję systemu informatycznego, projek-

towanie technologii, programowanie, wdrażanie, eksploatację i 

konserwację systemu.



2. Obejmowanie komputeryzacją obszarów działalności admini-

stracji terenowej charakteryzujących się:

1) złożonością stosowanych procedur i algorytmów przetwa-

rzania ;

2) dużymi zbiorami danych, których przetwarzanie i manipulo-

wanie metodami ręcznymi staje się niemożliwe;

3) możliwie dużą ofoktywnością zastosowań informatyki.

Takimi obszarami działalności są:

1) informacja dla kierownictwa administracyjnego województwa;

2) planowanie społeczno-gospodarczo i przestrzenne oraz rea-

lizacja planów;

3) planowanie budżetowo i realizacja budżetów;

!ł) sterowanie rynkiem pracy;

5) ewidencjo podstawowe zjawisk i faktów, jak:

a) ewidencja i ruch ludności,

b) " gruntów,

c) " pojazdów,

d) " budynków,

o) " kierowców i praw jazdy itp.

3. Kompleksowe komputeryzowanie polegające na obejmowaniu au-

tomatycznym przetwarzaniem calogo kompleksu zagadnloń danego ob^ 

szaru działalności administracji terenowej, np. kompleksu spraw 

planowania społeczno-gospodarczego, przostrzonnogo oraz realiza-

cji planów z podziałem na:

t) podsystemy,

2) jednostki funkcjonalno,

3) moduły.

Konieczne Jest także określenie celu każdego podsystemu, za-

kresu tomatycznogo, powiązań z cał^m kompleksem zagadnień, ko-

lejności projektowania podsystemów w ramach dochodzenia do roz-

wiązania docelowego.

U. Stosowanie Jednolitej klasyfikacji systomów 1 podsystemów, 

jak np.:

1) system informacji kierownictwa administracyjnego woje-

wództwa ;

2) systemy obsługi aparatu wykonawczego wojewody (wydziałów 

Urzędu Wojewódzkiego), np.:



n) w ramach systemu obsługi Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i

Skupu:

- Podsystem Ewidoncji Gruntów "GRUNTY",

- Podsystem Syntetyzowania Wyników Spisu Rolnego "SPIS ROLNY",

- Podsystem Kontraktacji i Skupu "KONTRAKTACJA";

b) w ramach systemu obsługi Wydziału Zatrudnienia i Spraw So-

cjalnych:

- Podsystem Pośrednictwa Pracy "POŚREDNICTWO" itp.;

3) systemy obiektowe wspomagające zarządzanie przedsiębior-

stwami zgrupowanymi w zjednoczeniach (zarządach) podporządkowa-

nych wojewodzie (prezydentowi) i wydziałom Urzędu Wojewódzkiego;

Ц) systemy i programy obliczeń numeryoznyoh i naukowo-teohni- 

oznych;

5) systemy i programy sterowania procesami technologicznymi,

5. Zapewnienie uniwersalności i powielarności systemów drogąt

1) zebrania metodą ankietową informacji o organizaoji i 

przepływie informacji od wszystkioh przyszłyoh użytkowników pro-

jektowanego systemu;

2) określenia źródeł, zakresu i sposobu dopływu informacji do 

systemu;

3) nawiązania współpraoy z centralami systemów rządowyoh, z 

Komisją Racjonalizacji Druków i Innymi Jednostkami;

k) stosowania jednolitych wykazów i klasyfikacji zjawisk i 

procesów społecznyoh, gospodarczyoh, technicznych, organizacyj-

nych i ich kodów, np. klasyfikaoje zawodów, gospodarki narodowej, 

usług, wyrobów, budynków, kont i rachunków, podziału organizaoyj- 

nogo gospodarki narodowej i administracyjnego kraju (z systemu 

REGON), specjalnośoi kształcenia, kody ulio, kody miejeoowośoi, 

identyfikator osobowy itp.;

5) możliwości eksploatowania w dowolnym województwie w kra-

Ju;

6) uzgadniania z przyszłymi użytkownikami założeń systemu,np.:

a) danyoh wejśoiowych,

b) danyoh wyjśoiowych (tabulogramów),

c) rozwiązań organizacyjnyoh systemu rzutująoych na praoę 

użytkownika.

6. Standaryzowanie nazw i definioji informacji, mierników i 

kategorii ekonomicznych (korzystanie z indeksu mierników ekonomi-



oznyoh opracowanych przez rządowe centra informatyczne CEN-PLAN 

i SPIS). Równolegle z pracami nad systemami informatycznymi na-

leżałoby standaryzować i unifikować nazwy i definicje mierników 

stosowanyoh w planowaniu techniczno-ekonoraioznym jednostek gospo-

darczych, w planowaniu epołeozno-gospodarozym, w statystyoe, w 

planowaniu przestrzennym dla poszczególnych szozebll zarządzania:

t) wojewody (prezydenta),

2) naozelnika,

3) dyrektora wydziału,

ił) stanowisk praoy. _

7. Zapewnienie łąoznośoi i spójnoáoi wewnętrznej (wzajemnie 

między systemami odoinkowymi Urzędu Wojewódzkiego oraz między ty-

mi systémami a kompleksowym systemem informaoji kierowniotwa ad-

ministracyjnego województwa) oraz spójnośoi zewnętrznej (między 

systemami administracji terenowej a systemami rządowymi i resor-

towymi).
W szozególności chodzi o zapewnienie«

1) spójnośoi infomiaoyjnoj, zapewniająooj przepływ informaoji 

między systemami, np. i między SIK a SPIS itp. *,

2) spójności Językowej - jednolite wykazy, katalogi, kody 

tworzące klucze dostępu i manipulowania danymi;

3) spójności teclmioznoj - Jednolite standardy sprzętowe umo-

żliwiające wprowadzanie, przetwarzanie., przesyłanie i udostępnia-

nie danych. .

8. Zapewnienie tajności i oohrony danych:

1) systemowe i programowo zabezpieczenie danych (hasła, nu-

mery identyfikacyjne, szyfry, etykiety, żetony dostępu do danych, 

procedury rejestrująoe zmiany w programach, restarty itp.);

2) organizacyjna i fizyczna oohrona danych (rejestracja i 

kontrola dostępu do komputera, ewidencja zmian oprogramowania sy-

stemowego, błędów systemu, restartów, zabezpieozenia biblioteki 

taśm i dysków, okresowe oczyszczenie taśm i dysków, konserwacja 

dokumentacji projektowo-programowej wg określonych standardów 

czasowyoh, kontrola wstępu, refundacja sprzętu, dublety zbiorów 

programów i danych, programy i zbiory danych szczególnie ważne 

przechowywać w specjalnych pomieszczeniach itp.).

9. Jednorazowe pobieranie i wprowadzanie informacji do pod-

systemu i wielokrotne wykorzystywanie ich w różnych układach i 

poziomach agregaoji zgodnie z piramidą przepływu informacji.



1 0. Prowadzenie prac analitycznych w różnych fazach zastoso-

wań informatykii

1) w fazie poprzedzającej zastosowanie systemu informatycz-

nego polegającej na analizie struktury organizaoy jne j , zbiorów 

danych, przepływie informacji, bazy indeksowej i normatywnej 

itp. dla opracowania systomu informatycznego;

2) w fazie prac projektowo-wdrożeniowych w celu dostosowania 

systemu do zmienianych warunków (zmiany organizaoyJne, merytory- . 

ozne, klasyfikacyjne itp.);

3) w fazio eksploatacji i. konserwaoji systemu w celu obser-

wacji i rejestrowania zmian i modyfikowania systemu odpowiednio 

do zmieniających się warunków pracy.

k. Podstawowe elementy metodyki zastosowań Informatyki

d^_^terowan£a_woj_ewództw^n^rocławs^

Uwarunkowania procesu zarządzania i administrowania skłoniły 

do wyboru następujących metod postępowania«

1) prowadzenie prac analityczno-koncepoyjnyoh mająoych na 

celu:

a) dokładne poznanie przedmiotu komputeryzacji, a więo stylu 

i metod pracy administraoji, rodzaju i wielkości zbiorów, algo-

rytmów przetwarzania danyoh, sposobów przechowywania i udostęp-

niania informacji,

b) wypracowanie koncepcji kompleksowego systemu informacji 

kierownic twa administracyjnego województwa, '

c) okroślenie obszarów (dziedzin) priorytetowyohrktóryoh kom-

puteryzacja zapewni możliwie szybkie podniesienie sprawnośoi 

działania Urzędu Wojewódzkiego; . '

2) projektowanie kompleksowego systemu lnlormacji kierowni-

ctwa administracyjnego województwa i oząstkowyoh systemów infor-

matycznych (w ramach określonych, priorytetowych obszarów, dzia-

łalności administracji terenowej) automatyzujących odoinki syste-

mu informacyjno-decyzyjnego województwa;

3) wdrażanie, eksploatacja i konserwacja systemów Informaty-

cznych własnych i obcyoh.



Wiele dyskusji wywołuje kwestia preferencji dla jednej z dróg 

komputeryzacji zarządzania« tzw. oząstkowej (odcinkowej) i kom-

pleksowej. Projektowanie systemów cząstkowych (wąskie i jednorod-

ne tematy) przynosi w krótkich odstępach czasu wyraźne efekty. Po 

uruohomieniu jednakże kilkunastu lub kilkudziesięciu cząstkowych 

systemów inforniatyoznyoh okazuje się, że nie aą one należycie 

spójne, występuje redundaoja informacji i nie wspierają się wza-

jemnie. Powstaje wówczas problem przoprojektowywania systemów, 

ioh Integracji i tworzenia jednostek bardziej kompleksowyoh, 

całościowych. Z drugioj strony Jednostki gospodaroze, któro za-

stosowały metodę kompleksowego podejścia do projentowania, wy-

kazały znaczne opóźnienia w uzyskaniu efektów ekonomicznych przy 

dużym zaangażowaniu środków na organizację procesu przetwarza-

nia danych i zakup sprzętu komputerowego, który nie był wykorzy-

stany. Biorąc pod uwagę te doświadczenia oraz uwarunkowania 

procesu zarządzania 1 administrowania przyjęto motodę równole-

głego projektowania systemów informatycznych cząstkowych dla 

priorytetowych dziedzin działalności administraoji terenowej o-

raz kompleksowego Systemu Informacji Kierownictwa Administracyj-

nego Województwa (SIIC). Równoległo projektowanie systemów cząst-

kowych i systemu kompleksowego kierownictwa (SIK) zapewni* 

spójność między nimi oraz wzajemne uwarunkowania metodyozno-orga- 

nizacyjne.

Projektowanie systemu kompleksowego kierownictwa (SIK) prze-

biegało etapami. Od modelu systemu idealnego, drogą konfrontacji 

z rzeczywistością założenia jego były korygowano i przybliżano 

do realnych warunków organizacyjnych, motodycznych i technicz-

nych. W wyniku iteracji powstał system składający się z trzech 

zbiorów danych "KRAJ" "WOJEWÓDZTWO" "GMINA". System wdrażany Jest 

na bazie pakietu programów "SEZAM" mającego cechy banku danych.

Aktualne tendencje w projektowaniu systemów informatyoznych 

zarządzania województwem są następującej

1) projektowanie systemów cząstkowych, jako samodzielnych 

jednostek funkcjonalnyoh, składającyoh się ze zbiorów danych 

(jednostkowych, zagregowanych) i programów użytkowych tworzonych 

wyłącznie na użytek tych systemów, a służących do zakładania i 

rozmnażania danych, aktualizaoji i generowania wydawnictw;



2) integracji danych i systemów v większe jednostki funk-

cjonalno obsługujące znacznie szerszy zakres funkcji wydziałów 

Urzędu Wojewódzkiego; scalanie danyoh i systemów zastosowano w 

zagadnieniach zatrudnioniowo-płacowyeh oraz w planowaniu i reali-

zacji operatywnej budżetu wojewódzkiego;

3) adaptacji pakietów programów mająoych oechy zarządzania 

bazami danych:

a) system "SEZAM" adaptowany jest dla potrzeb Systemu In-

formacji Kierownictwa Administracyjnego Województwa,

b) system DMS-2 dla zagadnień płacowych,

c) system SEIK dla zagadnień kadrowych.

5. Kierunki doskonalenia metodyki zastosowań informatyki

Dotychczas projektowane zastosowania informatyki do zarządza-

nia województwem charakteryzują się następującymi cechami:

1) zakresy tematyczne systemów są niewielkie (dotyczą zagad-

nień realizowanych przez jedno lub oo najwyżej kilka stanowisk 

pracy); * •

2) systemy są projektowane i optymalizowane głównie pod ką-

tem jednego zastosowania i charakteryzują się jednorodnością i 

zwartością tematyozną|

3) proste 1 głównie wewnętrzne powiązania między informaojami 

systemu (sporadycznie projektowane eą powiązania informacyjne 

między systemami na poziomie taśma magnetyozna-taśma magnetyozna);

*f) kartoteki organizowane są głównie w sposób sekwencyjny i 

spełniają funkcję przejściowego "magazynu" między danymi wejścio-

wymi i wyjściowymi; dostęp do jednostek informacyjnych, którymi 

są zapisy (rekordy); _ .

5) opis fizycznej struktury i organiżacji danyoh umieszozony 

jest w programach użytkowyoh; zależność ta powoduje zmiany pro-

gramów użytkowych (ioh translację i testowanie) w przypadku zmia-

ny organizacji 1 struktury danyoh względnie urządzenia pamięoio- 

wego;

6) przetwarzanie wsadowe i partiowo-okresowe;

7 ) duża redundaoja między kartotekami danych.



Postęp w teorii i metodologii projektowania systemów infor-

matycznych oraz w teclmice komputerowej (nowe generacje kompu-

terów) dostarcza nowyoh, hardziej doskonałych narzędzi sprzęto-

wych i programowych, umożliwiających projektowanie zastosowań in-

formatyki coraz lepiej dostosowanych do sterowania złożonymi i 

charakteryzującymi się dużą dynamiką procesami społeozno-ekono- 

mioznyini. Powstaje oraz ugruntowuje się w praktyoznym działaniu 

informatyków koncepcja bazy danych, rozumianej Jako nowe podej- 

śoie do projektowania systemów informatycznych oharakteryzująoe 

się : ~

1) niezależnością struktury (logioznej i fizycznej) i organi-

zacji danych od oprogramowania; organizacja fizyoznej pamięci mo-

że być często zmieniana dla polepszenia własnośoi bazy danyoh 

bez modyfikacji programów użytkowych; zastosowano więo system 

programów nazywanych systemem zarządzania bazą danyoh (SZBD) u-

możliwiający sterowanie operacjami wprowadzania, modyfikacji, wy-

szukiwania, redagowania wydawnictw itp.;

2) adresowaniem danych w bazie danyoh z dokładnośoią do po-

la łub grupy pól;

3) dane z bazy danyoh mogą być dzielone między różne zasto-

sowania i tym samym uzyskiwane przez stosowanie zróżnioowanyoh' 

wymagań, z uwzględnieniem teletransmisji i wielodostępu danyoh;

U) wyeliminowanie względnie istotrte zmniejszenie redundaoji 

danych. .

Koncepcja baz danyoh, wpłynie w sposób istotny na zmiany 

w metodyce projektowania zastosowań informatyki w administracji 

terenowej. Zmiany te będą polegały na odchodzeniu od projekto-

wania systemów o wąskim zakresie tematycznym (jednorodnyoh te-

ma tycznie), przeohodzenlu do projektowania systemów wiełotematy- 

oznyoh o złożonych powiązaniach informaoyjnyoh, przeprojektowy- 

waniu istniejących niewielkich (automatyoznych) systemów oząstko- 

wyoh w większe jednostki funkcjonalne (systemy wydziałowe) i 

projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych kierownio- 

twa administracyjnego województwa z teletransmisją i wyjściem na 

drukarkę lub monitor ekranowy.

Rozwijająo powyższą myśl autor sądzi, iż w urzędaoh wojewódz- 

kioh powstaną trzy typy dużych systemów informatycznych:



t. Wydziałowe systemy informatyczno - będą to jednostki fun-

kcjonalne, Utóre powstaną przez scalenie samodzielnych (autono-

micznych) systomów i zbiorów danych cząstkowych (odcinkowych). 

Powstaną systemy i zbiory danych tematycznie podobne, obsługu-

jące znaczni© szerszy zakres funkcji i zadań wydziałów urzędów 

wojewódzkich, np. scalenie Systemu Pośrednictwa Pracy Absolwentów 

"ABSOLWENT", Systemu Pośrednictwa Pracy "POŚREDNICTWO", Systomu 

Analizy Rynku Pracy "SIARP" spowoduje powstanie Systomu Informa-

tycznego i Wydziałowej Bazy Danych Zatrudnienia i Spraw Socjal-

nych wspomagającej funkcje ewidencyjne, planistyczne i sprawozda- 

wczo-kontrolne,

2. Międzywydziałowe Bazy Danych zorientowane tematycznie lub 

problemowo, np. baza danych budżetu wojewódzkiego (plan budżetu 

wojewódzkiego i realizacja operatywna, półroczna i roczna jako 

wynik seplenią 3 aktualnie istniejących systomów), baza danych do 

planowania przestrzennego itp.

3. Zintegrowana baza danych Systomu Informacji Kierownictwa 

Administracyjnego Województwa - będzie to wielotematyczna (w przy-

padku Urzędu Wojewódzkiego’ we Wrocławiu 158 tomatów) baza danych 

współpracująca zo zbiorami danych systemów informacyjnych (wy-

działów Urzędu Wojewódzkiego, GUS, WUS, urzędów jednostek podsta-

wowych) i bazami danych systemów wydziałowych i międzywydziało- 

yych ,

6. Uwagi końcowe

Przedstawione w opracowaniu poglądy i założenia nie wyozerpu- 

ją złożonej problematyki metodyczno-organizacyjnej związanej z 

projektowaniem zastosowsń informatyki do procesu sterowania wo-

jewództwem. Zagadnienia z dziedziny wdrażania i eksploatacji sys-

temów informatycznych, Jako odrębny duży blok spraw, zostały je-

dynie zasygnalizowane względnie pominięte. Wymagają bowiem odrę-

bnej, wnikliwej i rzetelnej analizy.

Dotychczasowo zastosowania informatyki, jak podkreślono w 

opracowaniu, dotyczą niewielkich obszarów działalności admini-

stracji związemoj z zarządzaniem i administrowaniem. Są to głównie



systemy ewidencyjno-rozliczeniowe, automatyzujące pierwsze czyn-

ności cyklu deoyzyjnego (ewidencja, rozliczenie, analiza). Dalsze 

zastosowania powinny w większym zakresie ujmować problematykę 

prognozowania, optymalizacji i symulacji (w pierwszej fazie zja-

wisk prostych i jednostkowych, następnie bardziej kompleksowych 

do prognozowania rozwoju społeozno-gospodarozego całego woje-

wództwa) .

Ewoluoja projektowania od systemów cząstkowych przetwarza-

nych wsadowo do wielotematycznych i zintegrowanych baz danych z 

możliwością pracy w czasio rzeczywistym 1 przekazywaniem informa-

cji na odległość (teletransmisja danych), uczyni z informatyki 

elastyczne narzędzie zarządzania i administrowania.
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Tadeusz Poraszka

SOME METHODOLOGICAL ASPECTS OF APPLICATION OF INFORMATICS 
IN MANAGING AN ADMINISTRATIVE PROVINCE

Methodology of designing applications Гог informatics in sta-
te administration organs represents a creative adaptation of ex-
perience gained mainly in the course of applying informatics In 
tho industry. It also takes into account typical conditions and 
complex nature of management and administration as well as a 
fact that all activities on the macroeconomio scale carry a 
much bigger burden of uncertainty than operations on the com-
pany's scale. •

The present trends in designing computer-based information 
systems in Wrocław administrative province of Poland are as fol-
lows :

1) designing of branch systems as independent functional u-
nits consisting of data files (unit, aggregated), and functio-
nal programmes created exclusively for those systems and serving 
collection and' multiplication of data, accumulation and genera-
tion of output;

2) integration of data and systems into bigger functional 
units serving a much wider range of functions of different de-
partments in the Provincial Administration Office;

3) adaptation of programme packages possessing features of 
management systems of data bases.

Recently there can be observed birth and growing popularity 
in practice of the data base concept making possible designing 
of applications for informatics increasingly better adapted to 
steering of socio-economic process being very complex und cha-
racterized with big dynamics. The data base concept will subs-
tantially affect changes in methodology of designing informa-
tics applications for regional administration purposes while in 
the provincial administration offioes there will be founded th-
roe types of computer-based information systems!

1) department information systems;
2) interdepartment data bases with subject or problem orien-

tation; .
3) integrated data base in the System of Information for 

Provincial Administration Executives.
Evolution of designing from branch systems prooessed on 

pleoe-meal basis to multisubject and integrated data bases with 
a possibility of work in real time and long-distance transfer 
of information (data teletransmission) will change informatics 
into an elastic tool of management and administration.


