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w załączeniu opracowanie pt. ’’WSPOMAGANIE ZARZADZANIA W CENTRALI RESORTU 
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WSPOMAGANIE ZARZADZANIA W CENTRALI RESORTU SYSTEMEM INFORMATYCZNYM



1. Wstgp.

Tytuł niniejszego opracowania umieszczony jako zadanie w planie pracy 

departamentu brzmiał: "analiza możliwości wykorzystania maszyn cyfrowych 
w centrali resortu i w jednostkach podległych"* Zmieniono tytuł opracowania, 

który zdaniem autora nie odpowiadał treści opracowania.
Wspomaganie procesu zarządzania systemem informatycznym jest problemem 

złożonym, wymagającym określenia obszarów temetycznych, w których stosowanie 

technik komputerowych jest możliwe, konieczne i ekonomicznie uzasadnione. 

Szczegółową analiza tego problemu wymagałaby pracy kilkuosobowego zespołu 

specjalistów różnych dziedzin i odpowiedniego okresu czasu' *

W opracowaniu przyjęto inne, bardziej praktyczne rozwiązanie polegające 

na określeniu miejsca i roli systemu informatycznego w procesie zarządzania 

w resorcie w oparciu o dotychczasowe dokonania, doświadczenia innych resortów 

i organizacji gospodarczych9 informacje zebiane w departamentach ministerstwa 

i ośrodku obliczeniowym, własne doświadczenia i przemyślenia oraz dosyć 

bogatą bibliografię, która istnieje na ten temat.
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|Uwagi ogólne dot■ struktury resortowego systemu, informatycznogo»

• Klasyfikując różne organizacje /instytucje/ pod kątem złożoności» otrzyma 
się w wynika uporządkowany zbiór od organizacji najprostrzych typu technologicz
nego po organizacje zajmujące się oddziaływaniem na inne organizacje czy ludzi» 
których działanie nie realizuje się bezpośrednio* Dla resortu istotne są orga» 
nizacje złożone o dużej komplikacji« 0 złożoności świadczy nie ilość elementów 
czy też związków między nimi« ale trudność jednoznacznego opisu funkcj onowahia« 
Ministerstwo wytycza kierunki działania« tworzy nowe środki działania« określa 
metody /przepisy/ oraz podejmuje decyzje w nietypowych sytuacjach«

Problemy decyzyjne w najprostrzych organizacjach są dobrze ustrukturalizo**. 
wano» Algorytmy rozwiązań proste i znane» Parametry decyzji wymierne« W miarę 
wzrostu złożoności strukturalizacja problemów jest coraz gorsza, coraz mniej 
precyzyjna« W wyniku tego rozwiązanie problemu staje się procesem odkrywczym« 
Decydujący w czasie rozwiązywania problemu uczy się i tworzy metody
rozwiązania, buduje i doświadcza algorytm i dokonuje ocony wyniku procesu docy—
. zyjnego* Wynika stąd, że system informatyczny wspierający istotne funkcje organb* 
zacji nie może być systemem sztywnym i zamkniętym, opartym na wyznaczonym 
stabilnym algorytmie« Musi on dynamicznie dostosowywać się do zmieniających się 
sytuacji«

Oceniając prawidłowo funkcję systemu informatycznego uznano, że spełnia 
on rolę służebną w stosunku do systemu informacyjnego, którego zadania wyzna
czone są przez organizację /funkcjonowanie i rozwój/ systemu zarządzania«
Wynika stąd prawidłowość uporządkowania hierarchicznego obejmująca system 
zarządzania, system informacyjny i system informatyczny* Z analizy relacji: 
system zarządzania - system informacyjny - system informatyczny - wynika 
wniosek, że zachodzi między nimi sprzężenie zwrotne, które sprawia, że - za
czynając od końca - system informatyczny w miarę swojego rozwoju zaczyna wy
wierać "presję" na system informacyjny, a ten w konsekwencji "wymusza" pewne 
zmiany w systemie zarządzania* Zatem modelując system zarządzania trzeba zas
tanawiać się, jakie metody funkcjonowania mechanizmów zarządzania pozwolą na 

ap&ymalny sposób wykorzystania komputerowej techniki przetwarzania, jodnocześ-



nie zaś, modolując system informatyczny, należy wybierać metodykę gromadzenia, 

przetwarzania i prezentacji informacji pod kątem najlepszego przystosowania do 

funkcji zarządzania* pUnkcjonowanio systemu informatycznego w każdej jego 

postaci angażuje trzy elementy układu ekonomicznego* obiekt, kierownictwo, 

komputero

Zasoby 

WynikiInformacje wewnętrzne

Informacje 
zewnę trzne

OBIEKT Działalności

KIEROWNICTWO

Decyzje taktyczno-operacyjne

____________ Kryteria i metody
zarzadzania

Dane do 
obliczeń

T f f T Wyniki
przetwarzania

KOMPUTER Program

Schemat powyższy przedstawia klasyczną wersję informatycznego systemu 

zarządzania* System funkcjonuje w relacji obiekt — kierownictwo ** komputer - 

kierownictwo — obiekt. Komputer spełnia w układzie rolę "sprawnego rachmistrza"# 

do którego usług kierownictwo odwołuje się wielokrotnie, w miarę konkretnych 

potzrebo Jest to wersja najczęściej przyjmowana do realizacji ponieważ jest 

po .prostu wykonalana bez wprowadzania "rewolucyjnych zmian" w istniejących 

procesach decyzyjnych. Tak budowany system informatyczny umożliwia stopniowe 

wchodzenie z narzędziami informatyki w strukturę procesów decyzyjnych«,

Kiedy następuje korzystanie z informacji przy pomocy systemu informatycz

nego? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Na ogół następuje wtedy 

jeśli:
— doświadczenie i wiedza decydenta powoduje, iż uznaje on informacje uzyskiwa

ne z innych źródeł za niewystarczające do podjęcia decyzji w potrzebnym

CZC15X0 j

— informacje dostarczane przez system są na tyle zrozumiałej, ¿e wywołują wicij- 
ciwe skojarzenia,
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•- jakość uzyskiwanych informacji rekompensuje trudność procesową ich uzysk»« 
nia / duża ilość wzajemnych korelacji danych* złożone analizy i statystyki/*1 

System informatyczny może wspomagać decydenta w fazie dostarczania infor*» 
macji« w fazie analizowania problemu oraz w fazie modelowania problemu w celu 
określenia kryteriów i wariantów rozwiązań« V tym celu musi jednak elastycznie 
dostosowywać się do żądań decydującego; Dojście do opracowania i wdrożenia tak 
pojętego systemu informatycznego jest procesem bardzo trudnym i długofalowym* 
Wymaga odpowiednich warunków organizacyjnych i technicznych* Wymaga instalacji 
odpowiednich urządzeń końcowych oraz języka użytkownika bezpośredniego służą* 

cego do opisywania i realizacji zadań przetwarzania danych znajdujących się 
w zbiorach poszczególych podsystemów i modułów przez użytkowników poprzez
zbiór prostych komend« , Prowadzi to do budowy systemu« którego

Należy zwrócić uwagę na kilka charakterystycznych cech tak modelowanego 
systemu informatycznego różniących go od schematu zaprezentowanego na str«3»
1* Bezpośrednio do komputera skierowane jest ujście głównego kanału informa

cyjnego*
2» W obrębie podukładu człowiek «• komputer występuje w zasadzie jednokierunko* 

wy typ powiązań /z możliwością dialogu/* Kierownictwo otrzymując wyniki 
przetwarzani« formułuje na ich podstawie decyzje«' +M
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3* Dopuszcza się możliwość przejęcia przez kompCter zadań kierowniczych
^  związanych z podejmowaniem i przekazywaniem pewnej klasy decyzji zrutyni—bl4i•/ zowanych, o dużym stopniu powtarzalności /linia przemywana/»
Jest to model systemu perspektywicznego do którego należy dążyć*

V dalszych częściach niniejszego opracowania omówione zostaną możliwości

podstawowe informacje, które stanowią bazę wyjściową do tworzenia procesów 
decyzyjnych. Rozważanie na obecnym etapie możliwości zainstalowania języka 
użytkownika bezpośredniego i budowy systemu w wersji przedstawionej schem»-. 
tycznie na str,4- jest przedwczosne i aktualnie nie wykonalna*

Wspomaganie zarządzania w centrali resortu poprzez narzędzia informatyki 
nie może funkcjonować w oderwaniu od istniejącego w oświacie systemu informa- 
cyjnego. Dlatego też niezwykle cennymi mogą okazać się wyniki pracy podjętej 
p Instytucie Badań Pedagogicznych przez dr Marię Franjasz na temat "bazy danych 
dla procesów decyzyjnych" w systemie oświaty. Celom tematu jest analiza istnie« 
jącego w oświacie systemu informacyjnego w zależności od struktury i funkcji 
poszczególnych szczebli zarządzania w aspekcie podejmowanych decyzji oraz 
wskazanie możliwości usprawnienia tego systemu, Działania tego typu, doświad
czenia wynikające z obsługi sprawozdawczości resortowej przez Zespół Systemów 
Informatycznych COMPW-Z oraz dalsze prace eliminujące rutynowe czynności i uspraw 
niająco proces przetwarzania informacji wpływającej lub powstającej w centrali 
resortu, prowadzą do budowy resortowego systemu informatycznego zarządzania«

3»' Podział rodzajowy i tematyczny podsystemów i modułów liczących«,.

Na wstępie należy ustalić co będzie rozumiane przoz podział rodzajowy 
a co przez podiiał tematyczny. Przez podział rodzajowy w podsystemach i modu~ 
łach będzie rozumiany zakres działania w sensie terytorialnym z uwzględnieniom 
masowości informacji wejściowej, co z kolei rzutuje na wielkość zbiorów danych 
•a więc i na wybór określonych środków technicznych przetwarzania danych«
Ustala się następujące grupy rodzajowo:
~ podsystemy dla których podstawową jednostko zasilającą jest szkoła /GR1/,

i kierunki opracowwywania podsystemów i modułów liczących0ewidencjonujących
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*• podsystemy dla których podstawową jednostką zasilającą w informacja jest 

inspoktorat oświaty i wychowania lub kuratorium /GRZ>/f 
«* podsystemy zasilane informacją przez inne placówki oświatowo-wychowawcze 

jak biblioteki, instytuty itp* /GR^/»
— podsystemy zasilane informacją przez komórki organizacyjne centrali resortu 

/GR4/.
Podział rodzajowy przeprowadzono pod kątem wielkości zbiorów danych. W wielu 
wypadkach daje to pogląd na to czy temat może być realizowany we własnym 
ośrodku obliczeniowym* Z podziału tego wynika,że podsystemy zaliczone do 
grupy GR1 można eksploatować przy użyciu komputerów o dużych pamięciach zew
nętrznych i szybkościach operacyjnych, a więc nie można ich realizować przy 
użyciu środków technicznych dostępnych w ośrodku własnyni* Do podsystemów takich 
należy przcdewszystkim EWIKAN. W grupie GR2 mogą również znaleźć się podsystemy 
wymagające specjalnego wyposażenia komputera* Zależy to od wymagań stawianych 
przed systemem. Pozostałe grupy mogą być w chwili obecnej realizowano na 
komputerze znajdującym się w ośrodku obliczeniowym MOiW*

Podział tematyczny systemów zakłada podział działalności ministerstwa 

na następujące bloki tematyczne:
««. kadry i obsługa socjalna /BT1/ 8 

•» finanse /BT2/,
— zasoby materialne i inwestycje /BT3/,
~ badania, postęp pedagogiczny i informacja pedagogiczna /BT4/,

— szkoła i uczniowie /BT5/*
Oczywistym jest fakt, że istnieje daleko idąca integracja między przynaj

mniej niektórymi blokami tomatycznymi > Również poszczególne rodzaje podsyste

mów występować będą w różnych blokach tematycznych i nie ma tu żadnych uzaloż- 

nień„ Każdy blok obsługuje na ogół kilka departamentów resortu«
Ze wstępnej analizy tematów zgłaszanych bądź toż wyraźnie nadających się do 
automatyzacji występują w poszczególnych blokach i grupach tematy przedstawiono 

w tabelach 1 — 5»
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Tabola 1*

Tabela 20

Girupti
rodzajowa BT2 »- finanse

r~D5y^~—  r
kownik ; , .----- - t OśrodekS tan ! , ̂ .¡ oolxczenio zaawan— i. i wy sowania i i

GR2 Sprawozdanie Rb-30

/budżet centralny i  terenowy/

i i j
eo ;

E Í 1 1
iii iJDziałalność finansowa organizacji
iiłap oł ocznych
I. i

i
20 i .

E !1
i :
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Tabela 3<

Grupa * 
rodzajowa

I------  ~ ‘
BT3 — zasoby materialne i inwesty— Użyt

kownik Ośrodekcje- Stan
zaawan
sowania

obliczenio ! 
wy

GR2 Planowanie zadań nakładów i efektów 

inwestycyjnych

IW

P
własny

*% S. Sprawozdanie z realizacji planów IW
remontów kapitalnych E

własny

I l
» 

1
r\

J 
1

•fs- 
1 1 1 1 i 1

Baza danych dotycząca środków dydak IW

« i

1

tycznych, mebli i sprzętu szkolne

go dopuszczonego do użytku w szkole

OBR

P

własny

& >



Tabela 4-.
ó 9 *. ¿ I A

Grupa BT4*» badania, postęp pedagogiczny j 5cowi7k
rodzajowa i i informacja pedagogiczna } — —

GR2

GR3

GR4

Limitowanie przydziału miejsc na 
studia dla nauczycieli

Prowadzenie kartoteki prac nowąior*« 
skich

Sprawozdanie z działania bibliotek 
pedagogicznych

Bank danych-dotyczących bibliotek 
pedagogicznych

Bank danych dot* programów naucza*- 
nia podręczników szkolnych i lektur

Rejestr kursów dokształceniowych

Limitowanie przydziału tytułów do 
bibliotek szkolnych i pedagogicz.

3ank danych o wyjazdach zagranicz- 
aych realizowanych przez resort

iejestr ekspertów

zaawan
sowania

OP
P

entr.Inf« 
U W

OP

P

OP
E

OP
P

OP

OP
p

OP
p

OP, GM 
R
— ----  wł

OP
P

Oinodek
oblicze
niowy

własny

własny

łasny

łasny

łasny

łasny

:ny

‘f
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Tabela 3*

AKj

I.Grupa
rodzajowa BT5 - szkła i uczniowie

Użyt
kownik
¿ian
zaawan
sowania

Ośrodek I 
oblicza
ni owy

GR1 Sprawozdania 0św-*3 i Ośw-7
DWiKF
EO
E

własny

GR2

X
m w#

w

Sprawozdania: OśW-1, Ośw—2f 0śW~5» 

0św-6# 0św«8, Ośw-9, 0św~10t Ośw -11, 

Ośw-12, Ośw-154 Ośww-15, Ośw-16, 

Ośw-21,

EO
KZU
KS
COMPW-Z
Ti

własny

Sprawozdania: S—08, S-09 DWiKF
E

G U S

i
Sprawozdania: Ośw—4-, 0św~l49 Ośw—17 DWiKF

P
własny

Uwaga: we wszystkich tabelach symbole stanu zaawansowania oznaczają: 

E — eksploatowany9 R - w realizacji, P - planowany.

Analizując wymienione w tabelach_tematy widać, że zdecydowaną więk

szość stanowią sprawozdania i analizy sporządzane w oparciu o istniejący
ewidencjo-

sprawozdawczość resortową. Jest to naturalne, gdyż ono właśnie 
nują podstawową

informację stanowiącą w dalszej kolejności bazę wyjścio

wą dla podejmowanych decyzji«,

Powyższy wykaz tematów nie wyczerpuje wszystkich zagadnień, w których 

można i należy stosować narzędzia informatyki. Nie zawiera on np, całego 

kompleksu spraw zgłaszanych przez Departament Kadr i Spraw* Socjalnych dot< 

warunków socjalnych i zdrowotnych nauczycieli» Nie został tentemat umie«» 

szczony w tabeli 1 ze względu na fakt iż przy tak ogólnikowych sformuło« 

Waniach i na obecnym etapie trudno o przyporządkowanie go do której-» 

kolwiok grupy rodzajowej. Jest to olbrzymi kompleks spraw, który wyrr.agS
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rozpoznania tematów IJ

szczogółowago XKZpxacaKaxxx« Wykaz ini&Txax$± zawartych w tabolach 1-5
powstał w ¡piikn wyniku ibierania informacji w jednostkach organizacyjnych,
centrali resortu i pozostaje wykazem otwartym«

4, Charakterystyka aktualnego stanu zastosowań narządzi informatyki w centrali
............. ................................................r\ resortu oraz tematńw_do realizacji w najbliższej grzyszłosci «

Analiza tabel 1 «* 5 jak już wspomniano w poprzednim punkcie wskazuje, 
że maszyna cyfrowa wykorzystywana jest głównie przy obsłudze sprawozdawczość 
ci resortowej« Istotnym jest fakt, że komputer stosowany jest jako "szybkie, 
liczydło"» natomias w sposób znikomy wykorzystuje się jego możliwości 
w zakresi przetwarzania danych statystycznych« Odpowiedź na pytanie kiedy 
następuje właściwe korzystanie z informacji przy pomocy systemu informatycz*. 
nego sformułowano w punkcie drugim niniejszego opracowania« Wydaje się, że 
mała ilość kompleksowych, analitycznych rozwiązań vjzakresie przetworzenia 
informacji już wprowadzonej do pamięci komputera wynika z pewnej niewiedzy 
użytkownika co do możliwości zastosowań narzędzi informatyki« Informatyk 
nie jest w stanie zaproponować rozwiązań merytorycznych jeżeli użytkownik 
nie sformułuje swoich żądań« Użytkownik nie formułuje żądań, bo .nie wie 
czego można oczekiwać od systemu informatycznego« Wnioski nasuwające się 
w związku z taką sytuacją wskazują na konieczność prowadzenia szkoleń dla 
pracowników merytorycznych jednostek organizacyjnych centrali resortu, 
w zakresie upowszechniania technik komputerowych w ramach doskonalenia zawo
dowego«

Drugim charakterystycznym faktem jest opracowywanie drobnych,wycinko- 
wych tematów o niewielkiej ilości dokumentów źródłowych /choć niektóre za
wierają dość dużą ilość informacji źródłowej/«

Wśród aktualnych tematów jedynym jak dotąd odstępstwem od tej reguły 
jest podsystem EWIKAN, który obejmuje szeroki zakres informacji dotyczącej 
kadr nauczycielskich. Niezależnie od mankamentów dotychczasowych wersji togo 
podsystomu, stanowi on niewątpliwie najbardziej wiarygodne źrćdło informacji 
niezbędnej w zarządzaniu oświatą« Obsługa togo podsystemu *e względu na ol—
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brzymią ilość informacji źródłowych /około 6 min* informacji jednostkowych/ 
zawartych w zbiorach danych wymaga odpowiedniej konfiguracji komputera*
Dlatego też nie może być realizowana w ośrodku obliczeniowym resortu, tylko 
jest zlecana na zewnątrz« 0 szczegółach technisznych szerzej w następnym 
punkcie opracowania«

Pozostałe tematy realizowane aktualnie we własnym ośrodku są opracować* 
niami małymi« Nie jewt to wada« gdyż można dochodzić do rozwiązań komplek
sowych, poprzez opracowywanie kolejnych modułów tematycznych« Jest to sposób 
najbardziej realny« Przy takim podejściu do budowy systemu musi jednak by4 
spełniony zasadniczy warunek dotyczący możliwości późniejszej korelacji 
informacji zawartej w poszczególnych zbiorach modułowych* Wymaga to stworze
nia i stosowania jednolitej bazy identyfikacyjnej« Większość tych identy- 
fikatorów istnieje i jest stosowana przez ośrodek« Są to przedewszystkim 
symbole GUS i Ministerstwa Finansów« Należy ujednolicić bądź też opraco
wać symbole i identyfikatory resortowe» służące do szczegółowego opisu in
formacji przygotowywanych dla użytkowników w ramach resortu* Zaletą moduło
wej budowy systemu jest zapewnienie elastyczności« Można zawsze dowolną 
ilość modułów "dobudować", jak również wymienić bądź usunąć w miarę zgła
szanych potrzeb lub zmian« Konieczna jest stała współpraca użytkownika z 
zespołem projektantów i programistów w ośrodku obliczeniowym celem ciągłej, 

bieżącej modyfikacji oprogramowania obsługującego powiązania między poszcze

gólnymi modułami tematycznymi«
Aktualnie poszczególne tematy wymienione wtabelach 1—5 są realizowane 

przeważnie nienależnie od siebie* Opracowania i informacje będące integra
cją danych z poszczególnych motLułów opracowywane s$ metodami tradycyjnymi« 
Prawie zupełnie brak analiz porównawczych« Częściowo jest to wina możliwości 

technicznych ośrodka obliczeniowego« a częściowo brak zapotrzebowania na 

takie opracowania ze strony użytkowników*

Wśród zada** planowanych do realizacji pojawiają się tematy, które 

w swoim założeniu stanowić będą pewną zamkniętą całość tematyczną* Są to

takie tematy jaks



a/« kadry centrali resortu,
b/* obsługa finansowo- księgowa centrali resortu, 
c/• place pracowników centrali resortu, 
d/. baza danych dotyczących środków dydaktycznych, mebli i sprzętu szkol

nego dopuszczonego do użytku w szkole, 
e/. bank danych dotyczący programów nauczania, podręczników szkolnych i leło-i 

tur,
f/« bank danych o wyjazdach zagranicznych realizowanych przez resort, 
g/. bank danych dotyczących bibliotek pedagogicznych.
Należy szczególnie podkreślić fakt pojawienia się tematów, które mają 
w sposób bezpośredni zasilać system informacji pedagogicznej / tematy od 
d do g/*
Ad a/« Realizacja tego tematu w sposób zasadniczy powinna ułatwić pracę 

zespołu obsługującego sprawy kadarowe centrali« Wyeliminuje cały 
szereg czasochłonnych prac rutynowych, szczególnie występujących 
w okresach awansowych, zmian siatek ołac, ocen pracowników itp0 

Ad b,c/* Proponuje się tu jakościowe zmiany dotyczące aktualnie wykonywa
nych prac w Deoartamencie AG przy zastosowaniu maszyn licząco-anali— 
tycznych ASCOTA* Dotyczą one_jnstalacji na ich miejsce elektronicznego 
minikomputera zorientowanego na prace księgowe /np.minikomputera 
ELWRO serii 500/0

Ad d/, Zamiarem tego opracowania jest uporządkowanie i zebranie komplekso
wej informacji na ww temat. Chodzi tu o wzory, decyzje i zarządzenia 

zatwierdzające poszczególne wzory z informacją gdzie 
się znajdują i kiedy zostały wydane«

AD e,f,g/» Opracowanie tych podsystemów stanowić będzie fundament dla całe
go kompleksu tematów zasilających system informacji pedagogicznej 
realizowany w Departamencie OP* Umożliwi szybki dostęp do komplekso
wej aktualnej informacji zawartej w poszczególnych tematach«»

Jak już wcześniej wspomniano, wykaz tematów powstał w oparciu o infor

macje i zapotrzebowanie uzyskane w jednostkach organizacyjnych resortu oraz



LD

Zespole Systemów Informatycznych Centralnego Ośrodka Metodycznego Porad— 
nictwa Wychowawczo—Zawodoweijoiwłasny ośrodek obliczeniowy resortu/*
Wykaz tematów nie zawiera podsystemów problemowych o dużych zbiorach 
/wyjątek stanowi EWIKAN/, ponieważ zapotrzebowania na takie tematy nikt 
nie zgłaszał oraz nie ma żadnych możliwości technicznych realizacji ich 
w oparciu o własną bazę techniczną«

~ 14 -
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$• Charakterystyka wyposażenia centrali resortu w^sgrzgt informatyczny,

Można stwierdzić, że praktycznie sian wyposażenia technicznego stano
wisk pracy w zakrsie narzędzi informatycznych w centrali resortu jest żaden* 
Szczupła obsada kadrowa i wyposażenie techniczne ośrodka obliczeniowego 
uniemożliwiają prowadzenie prac projektowo-programowych w szerszym zakresie« 
Nakłada się na to niezbyt wielkie zainteresowani potencjalnych użytkowników 
opracowywanych modułów i podsystemów« Brak szybkiej maszyny cyfrowej dyspo
nującej dużymi pamięciami zewnętrznymi uniemożliwia opracowanie we własnym 
ośrodku kompleksowych podsystemów tematycznych o dużej złożoności i ilości 
informacji źródłowej« Efektem tej sytuacji jest ponoszenie dużych kosztów 
związanych ze zlecaniem projektów i oprogramowania oraz eksploatacji pod
systemów na zewnątrz /w ośjodkach sieci ZETO lub innych/» Wydłuża to rów— 
nież .w sposób zasadniczy możliwość dostępu dfo
madzoiva w. ̂b^-orach dĝ iy ęh.* Wy trą ca się- « • ton sposób ■ jeden z podstawowych .* 
atutów systemu informatycznego, mianowicie szybki dostęp do posiadanych 
w zbiorach informacji. Należy również zaznaczyć, że z ośrodka obliczeniowego 
wyposażonego w odpowiedni sprzęt korzystałoby również całe zaplecze naukowo*» 

badawcze resortu«
Jak przedstawiają się zasoby ośrodka obliczeniowego resortu /Zespół 

Systemów Informatycznych COMPW-Z/: 

a/ obs.ada kadrowa?
— kierownik zespołu 1

— programiści—projektanci 2

— operatorzy emc i upd 2 7 t
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«• elektronicy

R A Z E M -  6 osób
b/• sprzęt techniczny:

— elektroniczna maszyna cyfrowa MERA~305 / PAO 8Kb/
• drukarka mozaikowa z klawiaturą szt# i'
•« monitor ekranowy /operatorskivdiplay/ ••
• czytnik taśmy perforowanej u ^

« perforator taśmy papierowej u -j
• stanowisko dyskowe "

.. dysk stały / 5 Mb/
•• dysk wymienny 

■» elektroniczna maszyna cyfrowa MERA-306 / PAO 32Kb /8Kb//
• drukarka mozaikow z klawiaturą sit* 1
• monitor ekranowy /operatorski,display/ " 1

• czytnik taśmy perforowanej ••
• perforator taśmy papierowej '• ^
B stanowisko dyskowe " 2

dysk stały 
«« dysk wymienny 

*» Urządzenie do przygotowywania danych na taśmie perforowanej 
CONSUL 253 szt* 2

«* urządzenie programowane DARO 1720
/ Stosowane do przygotowania danych/ " 1

V IV kwartale br* planowane jest zainstalowanie w ośrodku obliczeniowym 
elektronicznej maszyny cyfrowej MERA~4Q0-fl xxzamiaxu& w miejsce MERY-305# 
która zostanie przekazana do szkoły/ w następującej konfiguracji:
-> jednostka centralna MERA*»400 /PAO 64-Ksłów 16 bitowydi/
— drukarka mozaikowa z klawiaturą szt, 2 
monitor ekranówy z klawiaturą " 4

— stanowisko dyskowe " 2



/ 6 -  12 Mb/
• dysk wymienny

— czytnik taśmy perforowanej szt* 1
** perforator taśmy papierowej

Instalacja ww wymienionego zestawu w sposób dość istotny zwiększy 
techniczne możliwości obliczeniowe ośrodka ze względu na fakt iżl 
m MERA—400 jest maszyną wieloprogramową*
•• zapewnia możliwość wielodostępu do informacji źródloweja 
•• istnieje możliwość instalacji terminali bezpośrednio u użytkownika
— posiada dwukrotnie większe pamięci zewnętrzne na dyskach stałych i wymień«» 
nych* Elementy te są wystarczające do realizacji pierwszego etapu

budowy resortowego systemu informatycznego zarządzania w zakresie większości 
podsystemów i modułów liczących«

Sytuacja wyposażenia technicznego ośrodka obliczeniowego ma ulec znacz
nej poprawie, jednak nie zapewni to postępu w pracach nad zwiększeniem 
zastosowań informatyki w ministerstwie* ze względu na szczupłą obsadę kadro
wą zespołu* Już w chwili obecnej tematy muszą czekać w kolejce na opracować 
nie projektu i oprogramowania* Pilne staje się zatrudnienie projektantów—

Sprawa obsługi przygotowania danych stanowi zawsze wąskie gardło w procesie 
przetwarzania danych. Doświadczenia wskazują, żo należy tu działać z pewnym 
wyprzedzeniem w stosunku do aktualnych potrzeb /czas na szkolenio/* 
Uwzględnić również trzeba fakt konieczności przeprogramowania eksploatowa
nych tematów ze względu na brak kompatybilności systemów komputerowych 
MERA-300 i MERA-4-00*

Jeszcze raz należy podkreślić bardzo istotny fakt możliwości instala
cji terminali bezpośrednio u użytkownika* Stwarza to zupełnie inny jakoś
ciowy model współpracy na lini ośrodek obliczeniowy — użytkownik*
Rolę terminali mogą spełniać drukarki mozaikowo i monitory ekranowo* 
Przewiduje się instalację tych urządzeń w 2-ch lub >-ch departamentach

przygotowania
programistów oraz operatorów maszyny cyfrowej i urządzeń danych



6. Wnioski końcowe
- 17 - 2a

a/ Wnioski organizacyjne:

— Powołania w Ministerstwie Oświaty i Wychowania — Resortowego Zespołu 

Koordynacyjnego d/s Informatyki. Organ ten jest niezbędny szczególnie przy 

wypracowywaniu i opiniowaniu koncepcji, kierunków i form przyjmowanych 

rozwiązań w zakresie zastosowań informatyki w zarządzaniu oświatą jak 

również koordynowania działań związanych z zastosowaniem informatyki

w procesio edukacyjnym. Propozycję zarządzenia w powyższej sprawie powi

nien przygotować Departament OP.

«• J-ednoznaczne określenie zadań ośrodka obliczeniowego COMPW-Z, jego miejsca 

i zakresu kompatencji w strukturze.jednostek resortowych oraz koncepcji 

jogo rozwoju. Należy określić zakres powiązań i kompetencji na linii 

ośrodek obliczeniowy — stanowisko d/s informatyki w Departamencie 0P.

Za przygotowanie materiałów dot. tego wniosku powinien odpowiadać Departa

ment OP.

b/. Wnioski kadrowe i socjalne,,

— Konieczne jest zatrudnienie w ośrodku obliczeniowym 2—ch, 3~ch projektantów 

programistów, 2-ch oepratorów maszyny cyfrowej i urządzeń przygotowania

danych, 1-go elektronika /razom 5-6 etatów/. W obecnej obsadzie kadrowej 

/3-ch pracowników merytorycznych/ nie ma mowy o szerokim wykorzystaniu 

zainstalowanego w ośrodku sprzętu. Za realizację tego wniosku powinien 

odpowiadać COMPW-Z.

— Konsekwencją decyzji kadrowych jest wygospodarowanie w gmachu ministerstwa 

pomieszczenia ca 15 - 20 m dla nowozatrudnionych projektantów i progra

mistów. Jest to również niezbędne wobec zamiaru instalacji 2-ch lub 3~ch 

końcówek komputerowych w gmachu ministerstwa. Odpowiedzialnym za realizację 

wniosku powinien być Departament AG.

c/ Wnioski techniczne:

iNależy zbadać możliwość współpracy komputera MERA—400 z dyskiem elastycznym. 

Jeżeli takie możliwości istnieją zaplanować zakup odpowiadnich urządzeń

'„/również do przygotowywania danych/* Wyposażyć komputer MEKA-400 w dwa
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s tanowiska pamięci taśmowej PT-^O^już w roku 19^5. J ou t do niezbędno dla 

archiwowania zbiorów dyskowych . Za realizację tych wniosków powinien 

odpowiadać COMPW—Z, 

d/. Wniski szkoleniowe:

~ Należy opracować harmonogram i program szkoleń z zakresu informatyki 

w ramach systemu doskonalenia zawodowego, obejmującego swym zasięgiem 

wszystkich pracowników centrali jak i pracowników jednostek podległych.

Za realizację wniosku powinien odpowiadać Departament DK przy współudziale 

merytorycznym Departamentu OP*

7. Zakończenie.
Realizacja w/w wniosków stanowi niezbędne minimum dla szerokiego 

i skutecznego działania w kierunku realizacji pierwszego etapu prac nad 

resortowyin systemem informatycznym zarządzania« Drugi etap uwzględniający 

dołączenie do syśtemu dużych podsystemów przetwarzanią danych, opracowanie 

języka urzytkownika bezpośredniego, zapewniający możliwość bezpośredniej 

współpracy z systemami rządowymi takimi jak SPIS czy PESEL będzie możliwy 

w chwili zaistnienia zarówno odpowiednich warunków technicznych jak i orga

nizacyjnych. Jest to w chwili obecnej nierealne.

Opracował:
mgr Krzysztof J.Święcicki 

W—wa czerwiec I9b4r.
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.'Bolesław FARON

W związku z postanowieniem Prezydium Rządu z dnia 5 listopada 1984 r . 
w sprawie elektronizacji gospodarki narodowej w części dotyczącej powszechnej 
edukacji informatycznej, zwracam się do Obywatela Ministra z propozycją podję
cia wspólnych działań resortów nauki, szkolnictwa wyższego i techniki oraz 
oświaty i wychowania dla przygotowania programu wprowadzania do średniego 
szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego nauczania elementów informatyki 
oraz jej wykorzystania w nauczaniu innych przedmiotów.

Dynamiczny rozwój mikroelektroniki w ostatnich latach, a szczególnie 
techniki mikroprocesorowej spowodował w krajach wysoko rozwiniętych reali
zację programów powszechnego wprowadzania edukacji informatycznej do szkół 
średnich, a niekiedy nawet do nauczania początkowego. Programy te bazują 
na wyposażaniu szkół w mikrokomputery wraz z bogatym zestawem pakietów 
oprogramowania dla celów dydaktycznych. W krajach socjalistycznych, a szcze
gólnie w ZSRR, WRL, CSRS i LRB podjęto także przygotowania do realizacji 
szerokich programów informatyzacji szkolnictwa średniego.

Problematyka wprowadzania informatyki do szkolnictwa średniego uwzglę
dniona jest również we współpracy międzynarodowej, a mianowicie:

w ramach UNESCO, gdzie powoływany jest obecnie Międzyrządowy Program 
Informatyczny, którego głównym celem będzie wzmacnianie działań .podejmo
wanych przez poszczególne kraje,

w ramach Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Krajów Socjalistycznych 
w dziedzinie Techniki Obliczeniowej, w projekcie planu współpracy na lata 
1986-1990 koordynowanego przez Tymczasową Grupę Roboczą ds. Przygoto
wania Kadr.

Przygotowania do wprowadzenia informatyki w szkolnictwie średnim powinny 
objąć w pierwszej kolejności:

uzupełnienie w tym zakresie kwalifikacji kadry nauczycielskiej i odpowiednie 
przygotowanie nowych kadr,

wyposażenie szkół średnich i szkół wyższych kształcących nauczycieli w wyb
rany sprzęt mikrokomputerowy produkcji krajowej bądź z importu i stworzenie 
sieci serwisu technicznego,

CINTE zom. 463/80 n. 10.000



opracowanie programów nauczania wstępnego informatyki oraz modernizację 
nauczania innych przedmiotów pod kątem wykorzystania w nich informatyki,

opracowanie bądź adaptację pozyskanych, pakietów oprogramowania mikro
komputerów dla celów dydaktycznych.

Realizacja tych zadań wymaga współdziałania szeregu resortów, a także 
wykorzystania współpracy międzynarodowej i w miarę możliwości uzyskania pomo
cy z zagranicy. Stąd przedstawiam Obywatelowi Ministrowi propozycję wspólnego 
powołania międzyresortowego zespołu ds. wprowadzania informatyki do szkolnictwa 
średniego, flprócz innych resortów nadzorujących szkolnictwo średnie do zespołu 
powinni wejść przedstawiciele resortu hutnictwa i przemysłu maszynowego /główne
go producenta i dostawcy sprzętu informatycznego/, resortów handlu zagraniczne
go i spraw zagranicznych orźLz komitetu ds. radia i telewizji. Zadaniem tegO| zespo-... 
łu powinno być zgodnie z przytoczonym uprzednio postanowieniem Prezydium Rządu, 
przygotowanie kompleksowego programu działań w latach 1986-1990 dla powszechne
go wprowadzenia edukacji informatycznej w szkolnictwie średnim. Części tego pro
gramu powinny zostać włączone odpowiednio do programów rozwoju oświaty i wycho
wania oraz rozwoju szkolnictwa wyższego na następną pięciolatkę .z uwzględnieniem 
w środkach budżetowych, które będą przyznane obydwu resortom. Działania objęte 
programem wprowadzania edukacji informatycznej stałyby się integralnym fundamen
tem przygotowanego obecnie przez resort nauki, szkolnictwa wyższego i techniki 
kompleksowego, wieloletniego programu rozwoju informatyki), który ma być rozpa
trzony przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów w pierwszym kwartale 
1985 roku.

Uprzejmie proszę Obywatela Ministra o zajęcie stanowiska wobec przedłożonej 
propozycji j a także przedstawienie kierunkowych zamierzeń resortu oświaty i wycho
wania w zakresie wprowadzania edukacji informaty^nej~cTo szkolnictwa średniego.
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OP24-018-37/84
Obywatel Minister
Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki 
prof-dr hak.Benon miskiewicz 
v miejscu

j w nawiązaniu do pisma SKI/1765/84 z dnia 23 listopada br
dot. problematyki wprowadzenia informatyki do szkolnictwa śred
niego, Ministerstwo Oświaty i Wychowania podziela pogląd 
o konieczności koordynowania całości zagadnień związanych W' i 
wspomaganiem procesu kształcenia przez zastosowanie narzędzi 
Informatyki, od szczebla podstawowego aż po wyższe uczelnie.

Realizując postanowienie Prezydium Rządu z dnia 5 listo-* 
pada br. Minister Oświaty i Wychowania podjął niezbędne decyzje
które dotyczyły:
- powołania zespołu d/s informatyki, w skład którego wejdą 
naukowcy, naucyęciele-praktycy i przedstawiciele przemysłu,

- opracowanie nowego programu nauczania przedmiotu 
informatyka,

- powołanie w Instytucie Badań Pedagogicznych pracowni, 
które koordynować będzie współpracę pomiędzy szkołami - 
użytkownikami mikrokomputerów; wypracuje koncepcję banku 
programów i gier edukacyjnych, zorganizuje bank informacji 
dotyczący prac i doświadczali związanych z wdrażaniem technik 
mikrokomputerowych w szkołach w kraju i za granicą,

- włączenie do planu badań na lata 1986-90 problematyki 
wykorzystania mini 1 mikrokomputerów w procesie dydaktycz
nym.

Aktualnie powoływany jest zespół doradczy MOiW d/s informatyki«
O udział w zespole zwrócillśaoy się do następujących instytucji 
jak*
- Instytut Podstaw Informatyki PAM
- Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 
Uniwersytetu Warszawskiego

- Centrum Informatyczne UW



- Polski« Towarzystwo Informatyczne
- Komitet Informatyki PAN
- Politechnika Warszawska
- Bolitechnika Wrocławska
- Wojskowe Akademie Techniczne
- Zrzeszenie "MERA"
-  zakłady "mera- e lzas "
- Zrzeszenie SETO
- Instytuty resortu oświaty.
Zamierzamy w skład zespołu powołać kilku nauczycieli szkgł 
średnich*

Ministerstw oświaty i Wychowania prosi o zgłoszenie 
2-ch przddstawicieli Waszego resortu do pracy w zespole*
W przypadku przyjęcia naszej propozycji zgłoszenie prosimy 
skierować telefonicznie /tal. 28-81-28/ lub pisemnie na adres 
Departamentu Organizacji Bydań i Informacji Pedagogicznej 
podając» imq i nazwisko, tytuł naukowy., stanowisko służbowe, 
adres i telefon zgłaszanego kandydata.

Sądzimy, śe powołany przez nas zespół może wykonać zada
nia o których mowa w Waszym piśmie.



k )
Zarządzanie ńf 2/85 

Ministra Oświaty i Wychowania'
- z dnia 21 stycznia "1935 r, /Gp24-018-2/85 / 

w sprawia powołania zespołu doradczego ds informatyki

Zgodnie z §3 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Ministerstv/a Oświaty i Wycho
wania, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/82 ̂ Ministra Oświaty 
i Wychowania'z dnia 24 czerwca 1982r, zarządza się, co następuje:

§1. '

if celu zapewnienia sprawnego przebiegu prac zmierzających do powszech
nego zapoznania dzieci i młodzieży szkolnej z nowoczesnymi technikami infor
matycznymi, wykorzystaniem technik komputerowych w procesie dydaktyczno- wy
chowawczym oraz w zarządzaniu oświatą i zapewnienia tym samym, realizacji 
zadań wynikających.z uchwały nr 77/83 Rady Ministrów.z"dnia 27 czerwca 1983r, 
w. sprawie elektronizacji gospodarki narodowej do 1990r, w1 Ministerstwie' 
Oświaty i Wychowania powołuje się zespół doradczy ds informatyki, zwany dalej 
"Zespołem”,

. §2,'
1. Zespół jest organem opiniodawczym i doradczym Ministra Oświaty i ''Wycho

wania w sprawach dotyczących informatyki.
Zespół opiniuje zamierzenia resortu oraz występuje z własnymi inicjatywami
i koncepcjami w zakresie informatyki,

2, Do zadań zespołu należy w szczególności:
- opiniowanie koncepcji dotyczącej powszechnej edukacji w .zakresie wiedzy 

informatycznej i wdrażania zastosowań techniki komputerowej w procesie 
kształcenia oraz zarządzania oświatą,

- opiniowanie wieloletnich„oraz rocznych planów resortu w zakresie zasto
sowań informatyki w procesie kształcenia oraz w zarządzaniu oświatą,

- inicjowanie prac badawczych nad kierunkami i programami wykorzystania 
komputerów w kształceniu oraz opiniowanie wyników tych prac,

- inicjowanie i opiniowanie form współpracy pomiędzy placówkami naukowymi 
i szkołami, które wykorzystują narzędzia informatyki, *

- opiniowanie programów nauczania oraz programów doskonalenia- nauczycieli 
informatyki,

- opiniowanie projektów resortowych zarządzeń i decyzji dotyczących wy
mienionych wyżej zadań, I

- realizację innych zadań zlecanych przez Ministra dotyczących informatyki 
w resorcie oświaty,

§ 3-

be

L» Z

skład zespołu wchodzą:
’zewodniczący: “ doc,dr hab. Jan Madey — Dyrektor Instytutu Informatyk 

Uniwersytetu Warszawskiego,
V—ce przewodniczący:

_ dr inż. Stefan Kwiatkowski — Przedstawiciel Instytutu 
Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Oświaty i Wychowa 

kretarz: "* ’mgr„Krzysztof.- Jakub Święcicki - Główny Specjalista ds
Informatyki w Ministerstwie Oświaty i Wychowania, 

łonkowie: ~ prof.dr hab, Bronisław Pilawski - Dziekan Wydziału 
Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej- doc.dr hab*inż* Stanisław Waligórski - Członek Prezyd 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatyczneg

- doc.dr hab,inż, Andrzej Szewczyk - Przedstawiciel 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie,

- doc.dr inż. Zdzisław Trylski - Dyrektor Międzyuczelni 
go Centrum Informatycznego Wyższej Szkoły Pedagbgiczri
■ w Kielcach,

nii

j
f.urn
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- dr inż, Maciej Michalewicz - Przedstawiciel Instytutu 
Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk,

- dr inż* Jerzy Mieścić ki - Przedstawiciel Instytutu In
formatyki Politechniki Warszawskiej,

- dr Wacław Pankiewicz - Kierownik Zakładu Szkolenia w Cen
trum Informatycznym Uniwersytetu .Warszawskiego,

- dr Andrzej Walat - Kierownik Pracowni Matematyki-, w Insty
tucie Kształcenia Nauczycieli Ministerstwa.Oświaty i Wycho 
wania,

- dr Marian Rataj — Z-ca Dyrektora Instytutu Programów 
.Szkolnych Ministerstwa Oświaty i .Wychowania,

- mgr Danuta Majewska - Przedstawiciel Instytutu Badań
. Pedagogicznych, nauczycielka w LX -Liceum .Ogólnokształcącym 
w Warszawie,

- dr Maria Franjasz — Przedstwicielka Instytutu Badań Peda-1 
gogicznych Ministerstwa Oświaty i Wychowania,

- mgr inż. Jerzy Górski - Główny Specjalista ds Technicznych 
; w Zrzeszeniu Przedsiębiorstw ZETO,

- mgr inż. Henryk Piłko - Dyrektor Zrzeszenia Producentów 
Środków Informatyki, Automatyki i Aparatury Pomiarowej 
«MERA", ' !&

- mgr inż. Zygmunt Korga - Z-ca Dyrektora Zakładów Urzą- • 
dzeń Komputerowych "MERA-ELZAB" w Zabrzu,

- pik. dr inż. Mirosław Wieczorek - Przedstwiciel Wojsko
wej Akademii Technicznej,

- mgr inż. Maciej Pietrzak - V-ce Dyrektor Sekretariatu 
Informatyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

- dr Franciszek Filipowicz - Dyrektor Departamentu Orga
nizacji Badań i Informacji Pedagogicznej w Ministerstwie j 
Oświaty i Wychowania,

- mgr inż. Jacek Żeglikowski - V-ce Dyrektor Departamentu 
Inwestycji i Wyposażenia Szkół w Ministerstwi Oświaty
i Wychowania,

- mgr inż. Tadeusz Kotuniak - V-ce Dyrektor Departamentu 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

- mgr Jerzy Kobyliński - Starszy Wizytator w Departamencie’ 
Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Oświaty i Wychowania,

«• dr inż. Jan Dunin—Borkowski - Przedstawiciel. Instytutu 
Kształcenia Nauczycieli, nauczyciel w 'Liceum Ogólno
kształcącym im. Gottwalda w .Warszawie,

- mgr Jan Dąbrowski - Dyrektor Policealnego Studium Zawo
dowego w Warszawie,

■ \ — mgr inż. Stanisław Grewkowicz — Dyrektor Zespołu Szkół
Elektronicznych im PZPR w Warszawie, 

t - dr Witold Potęga - Przedstawiciel Instytutu Kształcenia
Nauczycieli Ministerstwa Oświaty i Wychowania,

- mgr Włodzimierz Natorf - nauczyciel w Liceum Ogólno
kształcącym im. Hoffmanowej w Warszawie,

- Elżbieta Cel - Starszy Specjalista w Departamencie
■ Studiów Pedagogicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego,

- mgr Władysław Majewski - redaktor "Przeglądu Techniczne
go", nauczyciel w LX Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie,

- mgr Adam Olszta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Terasz- 
polu-Zaorędźiu.

posiedzeniach Zespołu mogą brać udział inne osoby zaproszone przez przo- 
ocirixcẑ v̂ ô o • *• $ * %
rzewodniczącemu, członkom i sekretarzowi Zespołu przysługuje wynagrodzę-’* 
ie za udział w posiedzeniach w wysokości i na zasadach określonych 
uchwale nr. 45 Rady Ministrów z dnia 1B kwietnia 1983r« w sprawie zasad 

ynagradzania za udział w posiedzeniach komisji resortowych /MP nr 19 
oz.108/.



§4.
/ W
w

Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na 
wniosek Ministra Oświaty i Y<ychowanxa.
Zespół działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem pracy, 
zatwierdzonym przez Ministra Oświaty i Wychowania.
Obsługę techniczno-biurową i finansową działalności Zespołu zapewnia 
'Departament Organizacji Badań i Informacji Pedagogicznej.



Zespołu doradczego ds informatyki 
uchwalony w dniu 8 lutego 1985r.

§1 .
Zespół doradczy ds informatyki zwany dalej "Zespołem", działa na podstawie 
zarządzenia nr.2/85 Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 21 stycznia 1985r, 
w sprawie powołania 2espołu oraz na podstawie niniejszego regulaminu.

§2.
Zespół współdziała z Departamentem Organizacji Badań i Informacji Pedagogicz 
nej oraz resortowymi instytutami naukowymi.

§3.
1. Pracami Zespołu kieruje Prezydium złożone z przewodniczącego, v-ce prze- 
. wodniczącego, sekretarza i 4—ch członków Zespołu.

2. Zespół może upoważnić Prezydium do wyrażenia opinii w imieniu Zespołu.
3. Między posiedzeniami Zespołu jest on reprezentowany przez Prezydium.

§4-.
1. Zespołowi przysługuje prawo wnioskowania zmian składu osobowego Zespołu 

.oraz Prezydium.
2. Zespół może powoływać komisje problemowe, konsultantów zespołowych i in

dywidualnych spoza członków Zespołu.
3. Zespół może zwracać się o wykonanie określonych prac do odpowiednich ko- 
. mórek organizacyjnych Ministerstwa Oświaty i Wychowania. .

4-. Wydatki Zespołu pokrywa Ministerstwo Oświaty i Wychowąnia.
§5.

Zespół odbywa posiedzenia dla:
- przyjęcia planu pracy,
- przygotowania opinii i stanowiska Zespołu w sprawach znajdujących się 
w zakresie jego działania,

- zatwierdzenia okresowego sprawozdania ze swojej działalności.
§6.

1. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący /v-ce przewodniczący/ lub se
kretarz w porozumieniu z przewodniczącym.

2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zespołu wysyła sekretarz z podaniem 
miejsca, terminu i proponowanego porządku obrad oraz materiałami roboczy
mi.

3. Sprawy pilne mogą być przekazane członkom Zespołu do zaopiniowania w ozna 
czonym terminie na piśmie. Sprawy te następnie przedstawiane są na naj
bliższym posiedzeniu Zespołu.

§7.
' i. Stanowisko lub opinia Zespołu /Prezydium/ ustalane są zwykłą większością



głosów w obecności co najmniej połowy człontów.I o - . ■2. Posiedzenia Zespołu /Prezydium/ są protokołowane i podpisywane przez
przewodniczącego /v-ce przewodniczącego/ i sekretarza.

§8 .
Zmiany regulaminu Zespołu wymagają zgody Ministra Oświaty i Wychowania.

S e k r e t a r z P r z e w o d n i c z ą c y
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Uprzejmie zawiadamiam, że Minister Oświaty i Wychowania zaprosił 
Pana/Panią/ do współpracy w ramach zespołu doradczego ds informatyki. 
Pierwsze zebranie zespołu odbędzie się w dniu 8 lutego 1985r. o godz. 
14 w sali 305 w gmachu MOiW, Al.I Armii Wojska Polskiego 25. 
Przewidywany porządek posiedzenia:
1, Otwarcie posiedzenia i informacja o składzie zespołu.
2. Uchwalenie "regulaminu pracy zespołu".
3« Wybór prezydium zespołu.
4* Określenie kierunków pracy zespołu na I- sze półrocze br.
5. Wolne wnioski.

Czesław Banach

M I N I S T E R S T W O  
O Ś W I AT Y  I W Y C H O W A N I A

PODSEKRETARZ STANU
OP24-Ol8-7/85

Warszawa, dnia ..

Z e s p . S zk . P o lig r a f .  W -w a . Z a m . 117/76. &0©0.
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Adresy do korespondencji.

• Elżbieta Cel - Departament Studiów Pedagogicznych Ministerstw Nauki

i Szkolnictwa Wyższego 

ul.Miodowa 6/8 oo-95o Warszawa 

. dr inż. Jan Dunin-Borkowski - Al.Niepodległości 225 m 12 02-087 Warszawa 

. mgr Jan Dąbrowski - Policealne Studium Zawodowe

ul. Miła 7 Warszawa 1 .

. dr Franciszek Filipowicz - Departament Organizacji Badań i Informacji Pedago

gicznej Ministerstwa ©światy i Wychowania 

Al.I Armii WP 25 00-918 Warszawa 

. dr Maria Franjasz - Instytut Badań Pedagogicznych

ul.Górczeftska 8 01-180 Warszawa

. mgr inż. Jerzy Górski - ul Świerczewskiego 2 Zielonka k/W-wy

o mgr Grefkowicz Stanisław - Zespół Szkół Elektronicznych

ul. Zającżka 7 Warszawa

. mgr Jerzy Kobyliński - Departament KSztałcenia Ogólnego Ministerstwa Oświaty i

Wychowania Al.I Armii WP 25 00-918 Warszawa

. mgr inż. Zygmunt Korga - Zakłady Urządzeń Komputerowych MERA-ELZAB

ul. 3-go Maja 82 41-800 Zabrze

0. mgr Tadeusz Kotuniak - Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Ministerstwo Oświaty i Wychowania 

Al.I Armii WP 25 00—918 Warszawa

1. dr inż. Stefan Kwiatkowski - Instytut Kształcenia Zawodowego

ul Mokotowska 16/20 00-561 Warszawa

2. aoc.dr hab. Jan Madey - Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

Pałac Kultury i Nauki 00-901 Warszawa
3. mgr Danutg Majewska - Instytut Badań Pedagogicznych

ul.Ggrczewska 8 • 01-180 Warszawa
U . mgr Władysław Majewski - ul Doroszewskiego 15 m 12 01-381 Warszav.a

dr K ic h a łe w lc z  M a cie j -  I n s t y t u t  Podstaw In fo r m a ty k i  P o ls k ie j Akademii I ^
Pałac Kultury i Nauki oo 9U1 w wa



-iGo dr inż. Jerzy Mieścicki - ul Sobieskiego 10 m 67 02-956 Warszaw

17. mgr Włodzimierz Natorf - IX Liceum Ogólnokształcące
ul.Emili Plater 29 Warszawa

*8.mgr Adam Olszta - Szkoła Podstawowa Tereszpol-Zaorędzie woj.Zamojs
19 . dr Wacław Pankiewicz - ul.Wyszatycka 28 04-946 Warszawa

20. mgr inż.Maciej Pietrzak - Sekretariat Komitetu Informatyki
ul. Jasna 14/16 00-04-1 Warszawa

21„ prof.dr hab Bronisław Pilawski - Wydział Informatyki i Zarządzania Poli
niki Wrocławskiej

ul Wybrzśże Wyspiańskiego 2? 50-370 

22.mgr inż. Henryk Piłko - ul.Fr.Grzelszczaka 4 m 7. 01-318 Warszawa

?3. dr Witold Potęga - Instytut Kształcenia Nauczycieli
ul Mokotowska 16/20 00-561 Warszawa

24. dr Marian Rataj - Instytut Programów Szkolnych

Al.I Armii WP 25 00-918 Warszawa

25. doc.dr hab. Andrzej Szewczyk - ul Smoleńskx 50 m 40 30-132 Kraków

26. mgr Krzysztof Święcicki - Departament Organizacji Badań i Informacji Pe

nej Ministerstwa Oświaty i Wychowania 

Al.I Armii WP 25 00-918 Warszawa

2?. doc.dr inż. Zdzisław Trylski - ul Rewolucji Październikowej 7 b ^

25-512 Kielce

28. dr Andrzej Walat - Instytut Kształcenia Nauczycieli
ul Mokotowska 16/20 00—561 Warszawa

29. doc.dr SaB. inż. Stanisław Waligórski - Instytut Informatyki Uniwersyte

Warszawskiego
Pałac Kultury i Nauki 00-901 Warszaw
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V akład iM po ła  wohodaą p n « l » i a v ie l t l t  wyiiilTih  «n w lis i /W , 

PtiitMtadUci Vanm iv«k l«j 1 Vroolawskis j  t VSP Erakiw, WSP 

WAT/, Instytutów y t u f lu r f rii, Instytutu Podstaw Informatyki PAN, 

PTI, ZETO, p r w f l i  o n «  nauoayoiolo 1 praodotowioiol* M01¥. 

PnwodBleząeya a«sp«lu  j « s t  do«, dr ła b , Jan Madsy •  Dyrsktor 

Instytutu lu fw nstyk i Uniwarsytotu VtfnavddL«|«,

Zal— tlsa opracowani« program powsa«ohn«j odukaoji infor
matycznej 4 programu wdrapania aikrokomput orów 4» sak61. ZliW* 
nlobioroaml są: Polski« Towarzystwo Informatyczno, ¥y*sza Sakoła 
Pedagogiczna w Krakowie «»aa Instytut Badań Podagogiosnyoh.
Ooeoku je Alf § *• piorwsao pro jekty tyofa jaaggamlw aostaną ało- 
Aono w MOIV w oaarweu.

Sukcesywnie* w miarę posiadanych aatllwoóci ora a «fart kra* 
jowogo pruariłu wypeea japie są w mikrokomputery sakoły różnych 
typów. U produoonta mikrokomputerów /w Zakładaoh Uraądasń Kompu
terowych ELZAB/ szkoły zakupiły około 180 mikrokomputerów MERITUM-1. 
Zrzeszenie MERA, wyposaż* suksosywale 12 wdiAI w laboratoria milcro- 
koaputorowo /po 10 alkrokomputerów + drukarka do kaftdtj sakoły/.
¥ marcu MlnlSf Tatws Oświaty 1 Wychowania praakazało do «akii 
320 aikrokomputorów " SINCLAIR-Zx Spectrum" poohodaąoyoh a daru 
wiodońakl«^ firmy R«iter. Mikrokomputery ta otrzymały 9$ llosa 
ogólnokształcące* 88 szkoły' aawtdoM^i 21 sakoły podstawowych
i 20 plaeówak poaasakslnyoh /Instytuty resortowe, ¥SP 1 Pata« Mło
dzieży/.

D« planu badań naukowych na lata 1986-1990 włąoaona została 
probłanatyfca wykorzystania taolmlki komputerowej w praoaala dy
daktycznym. ¥ końcowej fasie «pocałowania j«st nowy program pra«d.. 
miotu t laauty informatyki" który j«et jednym a praodaiotów



eruftr wwyitlii jltyrii pragraaéir nauki a H e w n  o«6lnolUBtnleąo]nt.
Akt «ta lu i«  praca v m o r e l i  o ihr in ty konotntnt J ą « i f  aad: «pra- 

o m n lM  paagraaa yum m l— J adukaoji In fe m t r n M j m  « t i n t *  

kiek posioaaoh k w fa lo tili|  *  i f f iu m w i i i  pr>cr*w i vykorsya tanin 

aikrakaaputarév v yVMMit kaitaletala; -  n n m w n iw  j w f ftw  

W H I j i n U  k lW M U l»  i  saraądaania oświatą p n M  taahnikç 

koaputtmą.

PrwtlMM aoataly 4« Sakratariatu Kaaitatu la ftn a ty U  patn a lr  

K w r t ii oávlaty dat. igiiftM  atkrakaapacfcaraaaga, parsada tavia ja  

fanH iin taka la

Typ aaskoly **** 1986-8? 1988-90 1991*100«
t* Lloaa oytlaakaataloąaa 900 9 000 9 ooo
2. Sskoly sawadowa a kiartmku 

alaktr. i pokrawnya 5 500 3 500 3 500
3. Paaaatala azkoły zawodowa 3 100 3 1 ooo 31 ooo
%. Szkoły podstawowa 500 15 500 160 000

R a s t a 8 000 59 000 203 500

V piaroaaya akraaia aaklada «If 1 aikrokoaputar v k&żdya 11 il—  
agélnokaztaleąeya , katdaj a «kola anradavaj i tfÿbnuqreh 590 asko- 
łaoh podstawowych cams I labora tor lúa Mlkrokoapu t arowa /10 É U  
krakoaputarów/ ir askolaoh a pgpoflln alaktroniasnya 1 pokrawnyoh. 
Dooalowo jpt— widttjay praoawnla nlkrakaaputarową v ka&daJ askala 
a a aakolaoh apaajail»fcycnqrah po 2-3.
Biorąc pad was? aktualna ©any v/f ofart akin dany oh v MOiW 
praaa praduoantéw /% aaataw »ikrakaaputarairy 200-300 tys.sl/ 
środki aa sabsspiaesaaia taf* pragraau saaykalyby «if kwataai:



V la ta olí 1966 - t*7 - 1 600 Ml» « 1 * 2  <100 «là «1
V la ta cii 1981 - 9 0 - 4 0  700 «1» si - 61 050 al» Il 
Réwaieeseàale trwają yaa» m d  prsygotowanleu nauoayololi do 
poilugiwaula H f  tą n u t w iną y a»»ą dydaktyczną* tfarunkio« 
wjrpoaaÉinia sstcoly w ■Ikrokoaputory jeot przygotowanie nwuozy- 
ololi. Przygotowani© tfauozyoiell ««aU M m a o  joot W r&zaoh 
współpracy oudzialów dookomlonla nnuesycioll b o «Zkelaal 
vjrtssjrai« Zakładaj, t» od rofru 1988 katdy aboolwont Mkotr 
wy&szoj wybierający z&vód n&ttozyolela bedasi« yrm« nraoMf 
przygotowany do posługiwania Olę Mikrokowputoreoi w proeeaie 
aydaktyozuyai.
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Towarzysz
Gen.armii Wojciech JARUZELSKI 
Prezes Rady Ministrów

W nawiązania do postanowień Prezydium Rządu w sprawie 
elektron!zacji gospodarki narodowej s dnia 5 listopada 1984 r. 
przekazują informacją o przedsięwzięciach podejmowanych przez 
resort otfwiaty 1 wychowania w tej kwestii.
1. Dnia 5 listopada 1984 r. powołana została Pracownia Informa

tyki w Instytucie Badań Pedagogicznych, która Wypracowywać 
będzie koncepcje szkolnych zastosowań komputerów; instytutowi 
Programów Szkolnych zlecone zostało opracowanie nowego pro
gramu nauczania przedmiotu "elementy Informatyki". Do projek
tu planu badań na lata 1986-1990 włączono grupę tematyczną 
dotyczącą zastosowań techniki komputerowej w procesie kształ
cenia.

Instytutowi Kształcenia Nauczycieli zlecono opracowanie 
programów i zasad przygotowania nauczycieli do prowadzenia 
zajęć przy wykorzystaniu mikrokomputerów oraz nauczycieli 
uczących przedmiotu "elementy informatyki".

2. V styczniu 1985 r. powołano opiniodawczo-doradczy zespół MOiw 
d/s informatyki.

3« trwają prace nad programem powszechnej edukacji informatycznej
i programem wykorzystania mikrokomputerów w procesie kształce
nia.

4. Sukcesywnie, w miarę posiadanych możliwości oraz ofert krajo
wego przemysłu, wyposażane są w mikrokomptery szkoły różnych 
typów. Wad ług szacunku MOiw w szkołach znajduje się około 700 
zestawów mikrokomputerowych. Są to mikrokomputery krajowe 
"MERITUM" oraz zachodnie “SIHCLAIR- Zx Spectrum". Te ostatnie 
pochodzą głównie z daru austriackiej firmy Raiter.
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5. W marcu br. w Moskwie podczas miądsynarodowej narady 
naukowo-koordynacyjnej europejskich krajów socjalistycznych . 
delegacja polska przedstawiła zamierzenia w zaktesie szkol
nych zastosowali mikrokomputerów. Kierunki naszych działań
w zakresie wprowadzenia mikackomputerów do szkół są zbieżna 
z kierunkami prac prcwadaconych w ZSRR.

6. Sekretariatowi Komitetu Znfozmatykl przedstawione zostały 
wstępne dane na latu 1986-1990 dotyczące zapotrzebowania 
resortu otfwiatf 1 wychowania na zestawy nikrokompsCterowe. 
Przewidujemy wstąpnie dwa etapy wyposażenia szkół w aprząt 
mikrokomputerowy, w pierwszym, obejmującym lata 1986-1987, 
zamierzamy wyposażyć laboratoria mikrokomputerowe /10 zesta
wów/ wszystkie szkoły elektronicane i o profilu pokrewnym* 
Pozostałe szkoły średnie oraz około 500 szkół podstawowych 
potlnny otrzymać w pierwszym etapie minimum 1 zestaw mikro
komputerowy. w drugim etapie, obejmującym lata 1988-1990 
szkoły średnie fWwlnny zostać wyposażone w laboratoria mikro
komputerowe a szkoły podstawowe przynajmniej w 1 zestaw 
mikrokomputerowy każda. Realizacja tego zamierzenia wymaga
w pierwszym etapie wprowadzenia do szkół 8 tys. mikrokompute
rów, saś w drugim etapie 59 tys. Biorąc pod uwagą aktualne 
ceny oferowanego oświacie sprsątu /200-300 tys. za 1 zestaw 
mikroKompaterowy/ środki umożliwiające realizacją tego pro
gramu w pierwszym etapie wynosiłyby 1600 min - 2400 min zł, 
a w drugim 40 7G0 min - 61 OSO mln zł*

Realizacja planowanych prsedsiąwsiąó w zakresie 
powszechnej edukacji informatycznej oraz szkolnych zastosowali 
mikrokomputerów zależeć bądzie od sprzątu, którym dysponować
będzie oświata oraz od środków, jakie na ten cel zostaną
przeznaczone• I

- 2 -

$


