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artykule przedstawione zosta³y podstawowe mo¿liwoci modelowania procesów
decyzyjnych przy wykorzystaniu narzêdzia informatycznego nazwanego Edytorem
DMML. Program ten pos³u¿y³ jego twórcom w opracowaniu Symulatora Korzyci
Stosowania Elastycznych Form Zatrudnienia (SKSEFZ). Aplikacja zainstalowana
na serwerze i udostêpniona u¿ytkownikom zewnêtrznym stanowi interdyscyplinarn¹ platformê wiedzy dla pracowników i pracodawców. Przy jej wykorzystaniu
po³¹czone zosta³y najistotniejsze aspekty prawa pracy oraz kalkulatory finansowe,
które do tej pory nie by³y dostêpne w tak skompilowanej formule.

Wstêp
Efektywne zarz¹dzanie wiedz¹ w warunkach nadmiaru b¹d niedoboru informacji stanowi jedno z najwiêkszych wyzwañ przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych w ramach gospodarki
wolnorynkowej. Zmiany w otoczeniu oraz warunkach funkcjonowania podmiotów gospodarczych sta³y siê codziennoci¹ kszta³tuj¹c¹ nowe wyzwania dla praktyki wszystkich
uczestników ¿ycia gospodarczego. Zmiany te nie s¹ jednak wy³¹cznie zwi¹zane z dzia³aniami firm konkurencyjnych, nap³ywem nowych technologii oraz produktów substytucyjnych, b¹d uwarunkowaniami popytowymi. Wspóln¹ bowiem p³aszczyzn¹, istotn¹ dla
wszystkich podmiotów gospodarczych, s¹ zmiany zachodz¹ce w makrootoczeniu. Dotycz¹ one zarówno uwarunkowañ spo³ecznych i technologicznych, jak i prawno-politycznych oraz ekonomicznych.
W niniejszym artykule przedstawione zosta³o narzêdzie informatyczne, bêd¹ce wynikiem ponad dwuletniej pracy koncepcyjno-projektowej zespo³u ekspertów z dziedziny
elastycznych form zatrudnienia, programistów oraz informatyków. Stworzone narzêdzie
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 nazwane Edytorem DMML , stanowi efekt wspó³pracy cz³onków Ponadnarodowego
Partnerstwa EUROSTER2. D³ugookresowe dzia³ania tego zespo³u3 mia³y na celu przede
wszystkim osi¹gniêcie wzrostu adaptacyjnoci pracowników przemys³u stoczniowego.
Niemniej jednak opracowane narzêdzie okaza³o siê produktem, który z powodzeniem
mo¿e byæ zaadaptowany do modelowania wszelkich procesów decyzyjnych.
Za³o¿enia do projektowania Edytora DMML oraz SKSEFZ
Idea promowania wród pracowników przemys³u stoczniowego korzyci ze stosowania
elastycznych form zatrudnienia zaowocowa³a opracowaniem koncepcji programu komputerowego  Edytora DMML, którego zastosowanie okaza³o siê wykraczaæ poza pierwotne za³o¿enia projektu. Zastosowanie tego programu jest bardzo szerokie. Niemniej
jednak jego twórcy skoncentrowali siê na wykorzystaniu go do przedstawiania u¿ytkownikom korzyci wynikaj¹cych ze stosowania na rynku pracy elastycznych form zatrudnienia.
W tym celu w Edytorze DMML powsta³ ci¹g warunków logicznych, które umo¿liwi³y
przeprowadzenie poprzez stronê WWW dialogu z u¿ytkownikiem. Na podstawie tego
dialogu na ostatnim etapie symulacji wywietlona zostaje tabela wynikowa, której wybrany fragment zosta³ przedstawiony na rys. 1.
W kolumnach tabeli wynikowej znajduj¹ siê wybrane formy zatrudnienia: umowa
o pracê, umowa-zlecenie, praca tymczasowa (zawierana za porednictwem agencji pracy
tymczasowej), samozatrudnienie (w³asna dzia³alnoæ gospodarcza) oraz praca na zastêpstwo (w zwi¹zku z usprawiedliwion¹ nieobecnoci¹ pracownika).
Wiersze tabeli wynikowej stanowi¹ natomiast kryteria oceny decyzji dopuszczalnych
(poszczególnych form zatrudnienia). Na podstawie wielu spotkañ ze specjalistami rynku
pracy ustalono, które kryteria s¹ dla przeciêtnego pracownika oraz dla jego pracodawcy
potencjalnie najistotniejsze. W rezultacie do tabeli wprowadzone zosta³y dwa typy kryteriów: finansowe (p³aca brutto dla pracownika, p³aca netto oraz ca³kowity koszt pracownika ponoszony przez pracodawcê, a tak¿e wszelkie narzuty na wynagrodzenia) oraz poza1 Edytor DMML  z ang. Dialogue Moves Markup Language. Jest to edytor wykorzystuj¹cy
znacznikowy jêzyk modelowania procesów decyzyjnych.
2 Projekt realizowany przy udziale rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, koordynowany przez Gdañsk¹ Akademiê Bankow¹ przy
Instytucie Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, przy wspó³pracy z Uniwersytetem Gdañskim,
Stoczni¹ Gdynia S.A. NSZZ Solidarnoæ  Komisj¹ Miêdzyzak³adow¹ Stoczni Gdañsk S.A.
Kluczowymi partnerami w projekcie byli równie¿: Gdañski Zwi¹zek Pracodawców, Fundacja
Gospodarcza z Gdyni oraz Agencja Informatyczna z Gdañska.
3 W pracach tych uczestniczy³ powo³any przez Partnerstwo EUROSTER zespó³ ekspertów
z Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹  Gdañskiej Akademii Bankowej, Uniwersytetu
Gdañskiego oraz Pañstwowej Inspekcji Pracy. Odpowiedzialnoæ za realizacjê projektu ze strony
programistycznej przejê³a Agencja Informatyczna z Gdañska.
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Rysunek 1. Interfejs u¿ytkownika SKSEFZ  tabela wynikowa po
przeprowadzeniu symulacji

ród³o: wynik przeprowadzonej symulacji w SKSEFZ za pomoc¹ Edytora DMML
[www.symulator.ai.pl]

finansowe (m.in. dyspozycyjnoæ i elastycznoæ godzin pracy, zasady zawi¹zywania
i rozwi¹zywania umów, wymiary przys³uguj¹cych urlopów i inne). Na przeciêciu odpowiedniej kolumny z wybranym wierszem znajduj¹ siê aktualne informacje dotycz¹ce
okrelonej formy zatrudnienia.
Warto równie¿ podkreliæ, i¿ tabela wynikowa, która pojawia siê w konsekwencji
przeprowadzonej z u¿ytkownikiem zewnêtrznym symulacji, obudowana jest ró¿nymi plikami zewnêtrznymi. Na ich podstawie mo¿na uzyskaæ szczegó³owe informacje (np. jak
obliczony zosta³ okrelony narzut na wynagrodzenie w danej formie zatrudnienia). Wynik
opracowanego procesu modelowania, który zosta³ przeprowadzony w Edytorze DMML,
z uwagi obszar merytoryczny, którego dotyczy, zosta³ nazwany Symulatorem Korzyci
Stosowania Elastycznych Form Zatrudnienia [Antonowicz i in., 2008].
Etapy prac nad SKSEFZ
Zastosowanie skonstruowanego SKSEFZ testowane by³o w celu uproszczenia u¿ytkownikowi poruszania siê w g¹szczu przepisów reguluj¹cych prawa i obowi¹zki pracowników
zatrudnianych w innych formach ni¿ tradycyjna umowa o pracê. Ten kierunek dzia³añ
stanowi³ normatywne pole badawcze, na bazie którego powsta³y za³o¿enia dotycz¹ce
funkcjonalnoci opracowywanego programu.
Aby weryfikowaæ na bie¿¹co poprawnoæ przyjêtych za³o¿eñ, rozpoczêto prace nad
modelowaniem procesów decyzyjnych. Na pierwszym etapie nale¿a³o opracowaæ taki
ci¹g warunków logicznych, które determinowa³y wybór najatrakcyjniejszej dla danego

86

Portfel metod i narzêdzi
Rysunek 2. Interfejs u¿ytkownika SKSEFZ  przyk³ad dialogu symulatora
z u¿ytkownikiem

ród³o: wynik przeprowadzonej symulacji w SKSEFZ za pomoc¹ Edytora DMML
[www.symulator.ai.pl]

u¿ytkownika formy zatrudnienia. Oznacza³o to, i¿ rozpoczêto równoleg³¹ pracê nad modelowaniem (wykorzystywaniem podstawowej funkcji Edytora DMML) oraz de facto
tworzeniem samego oprogramowania (tworzeniem SKSEFZ). W kolejnych miesi¹cach
prac nad doskonaleniem narzêdzia pojawia³y siê nowe pomys³y wzbogacaj¹ce mo¿liwoci
wykorzystania Edytora DMML. Zak³adano, ¿e nale¿y opracowaæ na tyle rozbudowan¹
wersjê programu, aby z jednej strony mia³ on szerokie mo¿liwoci zastosowania, z drugiej
za, by nie dopuciæ do jego nadmiernego skomplikowania, które mog³oby uniemo¿liwiæ
jego powszechne wykorzystywanie. Wychodz¹c z tego za³o¿enia, powsta³ projekt dialogu
z u¿ytkownikiem (rys. 2), stanowi¹cy podstawê przeprowadzenia symulacji.
Na podstawie przedstawionych na rys. 2 pytañ Edytor DMML generuje tabelê wynikow¹, która przedstawiana jest u¿ytkownikowi jako propozycja dopasowanych do jego
indywidualnych preferencji form zatrudnienia. Dialog przedstawiony na rys. 2 stanowi
tylko pierwszy etap zaprogramowanych pytañ, które ekspert b¹d programista modeluje
na specjalnie opracowanym interfejsie administratora. Stanowi on jedn¹ z trzech dostêpnych funkcjonalnoci programu, która przeznaczona jest dla odrêbnych grup jego u¿ytkowników.
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Rysunek 3. Interfejs administratora  okno Edytora DMML po uruchomieniu
nowego pakietu modeli decyzyjnych

ród³o: Edytor DMML

Interfejs administratora, u¿ytkownika zewnêtrznego i analityka
w Edytorze DMML
Z uwagi na to, i¿ pracê w Edytorze DMML realizuj¹ trzy grupy u¿ytkowników, dla ka¿dej
z nich zosta³y opracowane trzy odrêbne interfejsy  administratorów (ekspertów oraz
programistów, którzy modeluj¹ przebieg procesów decyzyjnych), u¿ytkowników zewnêtrznych (beneficjentów korzystaj¹cych z zainstalowanej na serwerze WWW aplikacji),
oraz analityków (statystyków przeprowadzaj¹cych ewentualne badania nad udzielanymi
przez u¿ytkowników zewnêtrznych odpowiedziami).
Interfejs administratora, czyli osoby wprowadzaj¹cej do Edytora DMML kolejne
za³o¿enia, stanowi¹ce podstawê przysz³ej symulacji, zosta³ opracowany w taki sposób, aby
intuicyjnie wskazywaæ dostêpne na aktualnym poziomie prac mo¿liwoci programu.
Okno Edytora DMML, które otwiera siê bezporednio po jego uruchomieniu, zosta³o
zaprezentowane na rys 3, za przyk³adowo opracowane drzewo decyzyjne przedstawia
rys. 4.
W menu poziomym (rys. 3), które wygl¹dem przypomina rodowisko powszechnie
wykorzystywanych pakietów MS Office, umieszczone zosta³y w siedmiu zak³adkach dostêpne funkcje programu. Poruszanie siê po tym interfejsie jest intuicyjne i nie wymaga
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Rysunek 4. Interfejs administratora  drzewo decyzyjne przedstawiaj¹ce
skonsolidowane aspekty finansowe i pozafinansowe w Edytorze DMML

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie za³o¿eñ do modelu w aplikacji DMML

specjalistycznej wiedzy. Niemniej jednak sam proces modelowania, czyli opracowania
ci¹gu warunków logicznych, które musz¹ byæ spe³nione, aby dany fragment tabeli wynikowej pojawi³ siê w rezultacie przeprowadzonej symulacji, wymaga od administratora
bardzo szczegó³owej analizy. Jest to zwi¹zane z odpowiednim nak³adem pracy na etapie
samego projektowania przebiegu przysz³ego dialogu. Bez rzetelnie zaplanowanego
wstêpnego etapu prac póniejsze modelowanie mo¿e przysporzyæ wielu problemów.
Wszystkie prace zwi¹zane z projektowaniem symulacji, wprowadzaniem kolejnych
kroków dialogu oraz elementów tabeli wynikowej, a tak¿e obudowywaniem symulatora
za³¹cznikami zewnêtrznymi i aktualizowaniem tych danych dokonywane s¹ na poziomie
interfejsu eksperta. Do tej czêci programu  po zainstalowaniu Edytora DMML na serwerze WWW  nie bêdzie mia³ dostêpu u¿ytkownik zewnêtrzny.
Za pomoc¹ interfejsu u¿ytkownika mo¿na przeprowadziæ symulacjê pozwalaj¹c¹ odpowiedzieæ na pytanie, która z piêciu proponowanych form zatrudnienia dla danego profilu u¿ytkownika jest korzystniejsza. W przypadku omawianego przyk³adu SKSEFZ, nale¿y wejæ na stronê [www.symulator.ai.pl] i odpowiedzieæ na zadane przez program
pytania. W zale¿noci od preferencji u¿ytkownika symulator wywietli indywidualnie dopasowan¹ do udzielonych odpowiedzi tabelê wynikow¹. W celu wskazania przyk³adowych mo¿liwoci programu, zosta³ on dopasowany do trzech wybranych zawodów stocz-
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Rysunek 5. Interfejs analityka w Edytorze DMML

ród³o: Edytor DMML

niowych (spawacz okrêtowy, monter kad³ubów okrêtowych oraz projektant), niemniej
jednak wiêkszoæ aspektów, które zostaj¹ u¿ytkownikowi wywietlane, obowi¹zuje równie¿ w odniesieniu do innych zawodów. W pierwszym etapie dialogu u¿ytkownikowi wywietla siê ci¹g pytañ, które s¹ archiwizowane przez program. Na podstawie tych informacji i wyboru przez u¿ytkowników okrelonych decyzji dopuszczalnych analityk bêdzie
móg³ po zebraniu odpowiedniej liczby danych przeprowadzaæ badania nad struktur¹
udzielanych przez u¿ytkowników odpowiedzi. W tym celu mo¿liwe jest wykorzystanie interfejsu analityka, którego przyk³adowy wygl¹d zosta³ przedstawiony na rys. 5.
Po zebraniu odpowiednio du¿ej (reprezentatywnej) liczby danych, ekspert mo¿e dokonaæ analizy udzielanych przez u¿ytkowników odpowiedzi oraz podejmowanych decyzji. Zgodnie polami zaprezentowanymi na rys. 5, filtrowanie informacji mo¿liwe jest
wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów grupowania:
g
model  istnieje mo¿liwoæ wyboru z rozwijanej listy okrelonej grupy danych zawê¿onych do jednego wybranego modelu (np. zawodu, rodzaju przedsiêbiorstw itp.); w razie braku zaznaczenia w³aciwego modelu Edytor wygeneruje informacje o wszystkich
u¿ytkownikach, bez wzglêdu na model, z którego korzystali oni w trakcie przeprowadzania symulacji;
g
adres IP respondenta  jeli stworzony w okrelonej instytucji symulator dostêpny
jest w wewnêtrznej sieci, a tak¿e w sieciach zewnêtrznych, mo¿liwe jest wygenerowanie
wy³¹cznie tych odpowiedzi, które by³y wprowadzane do Edytora DMML z okrelonego
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adresu IP ; w ten sposób mo¿na przeprowadzaæ szersze badania statystyczne nad struktur¹ udzielanych odpowiedzi przez ró¿ne grupy u¿ytkowników (np. pracowników okrelonej firmy);
g
status procesu  w tej opcji analityk ma mo¿liwoæ wylistowania tylko tych odwiedzin, które zosta³y zakoñczone standardowo, b¹d które nie zosta³y zakoñczone prawid³owo; ta funkcja odnosi siê do pe³nego rejestru kroków, jakie wykona³ u¿ytkownik symulatora, bowiem pracê z programem powinien on zakoñczyæ wskazaniem wybranej
przez siebie decyzji dopuszczalnej, czyli rozpatrywanej alternatywnej formy zatrudnienia;
g
wybrana decyzja  okno to umo¿liwia selekcjê udzielonych odpowiedzi ze wzglêdu
na wprowadzone decyzje dopuszczalne (w przypadku SKSEFZ decyzjami dopuszczalnymi s¹ okrelone formy zatrudnienia).
Jak przedstawiono na rys. 5, istnieje mo¿liwoæ dowolnego krzy¿owania kryteriów filtrowania archiwizowanych przez program danych. W ten sposób analityk mo¿e uzyskaæ
szerokie spektrum informacji na temat preferencji u¿ytkowników programu.
Wady i zalety stosowania w praktyce Edytora DMML
Edytor DMML, jak ka¿de narzêdzie informatyczne, posiada zarówno szereg zalet, jak
i wad, które zauwa¿alne s¹ w jego praktycznym wykorzystywaniu. Wydaje siê, i¿ tych
pierwszych jest zdecydowanie wiêcej i dlatego z powodzeniem mo¿na rekomendowaæ
jego stosowanie w szerokim spektrum dziedzin ¿ycia gospodarczego. Ten w³anie uniwersalizm programu mo¿na uznaæ zarówno za jego zaletê, ale i poniek¹d za wadê. Na etapie projektowania funkcji dostêpnych w Edytorze DMML, w trakcie licznych paneli burz
mózgów, powsta³o wiele pomys³ów zwi¹zanych z mo¿liwymi funkcjami programu, które
niekoniecznie znajd¹ swoje zastosowanie w SKSEFZ, ale byæ mo¿e bêd¹ w przysz³oci
potrzebne innym ekspertom wykorzystuj¹cym w swojej pracy to narzêdzie. Dlatego te¿
powsta³ szereg funkcji w programie, które jednak mog¹ stanowiæ dla osób nie posiadaj¹cych podstawowych umiejêtnoci obs³ugi tego typu programów barierê w zrozumieniu oraz praktycznym wykorzystaniu aplikacji.

4 Adres IP  (z ang. Internet Protocol Address) unikatowy numer przyporz¹dkowany
urz¹dzeniom sieci komputerowych. Adresy te wykorzystywane s¹ w sieciach lokalnych oraz
internecie, sk³adaj¹ siê z czterech oktetów w postaci dziesiêtnej, oddzielonych od siebie
kropkami.
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Rysunek 6. Interfejs administratora  zmienne w drzewie decyzyjnym SKSEFZ
w Edytorze DMML

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie za³o¿eñ do modelu w aplikacji DMML

Aby zniwelowaæ tê barierê, powsta³ podrêcznik obs³ugi Edytora DMML, gdzie autorzy krok po kroku prowadz¹ potencjalnego eksperta przez kolejne fazy budowania
w³asnego pakietu modeli decyzyjnych. Ponadto programici starali siê stworzyæ taki interfejs eksperta, aby by³ on w du¿ym stopniu oparty na intuicyjnym u¿ytkowaniu programu
oraz aby przypomina³ wygl¹dem powszechnie znane rodowisko MS Office. Oczywicie
uniwersalizm wszelkich tego typu narzêdzi czêsto uniemo¿liwia ich stosowanie w bardzo
w¹skich i specjalistycznych dziedzinach.
Istotn¹ barier¹ wykorzystywania w polskiej praktyce gospodarczej Edytora DMML
jest dynamicznie zmieniaj¹ce siê rodowisko mikro- oraz makroekonomiczne. W wielu
zastosowaniach tworzone pakiety modeli decyzyjnych mog¹ byæ statyczne, co oznacza, i¿
nie bêd¹ wymaga³y aktualizowania zawartych w nich informacji. Niemniej jednak wszystkie te modele decyzyjne, które oparte s¹ na przepisach prawa, dotycz¹ sektorów
wschodz¹cych b¹d dynamicznie ewoluuj¹cych, bêd¹ wymaga³y sta³ego monitorowania
zmian oraz wprowadzania aktualizacji. Autorzy Edytora DMML poprzez wprowadzenie
specjalnej funkcjonalnoci programu opartej na opcji: Wstaw zmienn¹ lub parametr,
stworzyli ekspertom mo¿liwoæ relatywnie szybkiej aktualizacji zmian. Na rys. 6 przedsta-
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wiony zosta³ fragment drzewa decyzyjnego SKSEFZ, w którym na potrzeby zmian prawa
pracy oraz przepisów normuj¹cych stosowanie elastycznych form zatrudnienia zosta³
wprowadzony szereg parametrów. Ich aktualizacja nie wymaga od eksperta poszukiwania
miejsc wprowadzania w drzewie decyzyjnym zmian, a ogranicza siê wy³¹cznie do nadpisania nowego tekstu b¹d wprowadzenia w³aciwej wartoci liczbowej w okrelonej zmiennej.
Wiêkszoæ przedstawionych na rysunku 6 parametrów zwi¹zana jest z finansowymi
aspektami stosowania w praktyce ró¿nych form zatrudnienia. Przedstawiona zmienna
MINIMALNE_WYNAGR stanowi wartoæ kwotow¹, okrelaj¹c¹ poziom aktualnie
obowi¹zuj¹cego w Polsce minimalnego wynagrodzenia za pracê5. Z uwagi na to, i¿ kwota
ta ulega zmianie od nowego roku kalendarzowego, dopiero po takim okresie bêdzie nale¿a³o dokonaæ aktualizacji tego parametru. W pakiecie modeli decyzyjnych s¹ jednak parametry, które nale¿y zdecydowanie czêciej aktualizowaæ, i dlatego warto nie wprowadzaæ tych wartoci bezporednio do tworzonych formu³ w drzewie decyzyjnym, tylko
zapisywaæ je w³anie jako ³atwe do odnalezienia parametry (podstawa zadeklarowana do
naliczania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne lub podstawa do obliczania wysokoci
sk³adki zdrowotnej).
Przedstawione wybrane funkcje Edytora DMML powoduj¹, i¿ narzêdzie to wymaga
powiêcenia odpowiedniego czasu, niezbêdnego do nauczenia siê sposobu mylenia
w kategorii budowania scenariuszy mog¹cych zaistnieæ na drodze dialogu z przysz³ymi
u¿ytkownikami. W celu umo¿liwienia ekspertom testowania wprowadzanych zmian, zanim zostan¹ one zaktualizowane na serwerze, autorzy programu opracowali tzw. funkcjê:
test symulatora, udostêpnion¹ w zak³adce narzêdzia menu g³ównego Edytora DMML.
Umo¿liwia ona sprawdzenie poprawnoci wprowadzanych zmian. W sytuacji gdy nie zosta³y w odpowiedni sposób okrelone warunki logiczne b¹d le zdefiniowano wybrane
elementy drzewa decyzyjnego, test symulatora nie zostanie przeprowadzony. Ta funkcja
w istotny sposób u³atwia pracê ekspertom nad modelowaniem procesów decyzyjnych.
Dopasowanie aspektów w SKSEFZ dla grup u¿ytkowników bran¿y
stoczniowej
Na pocz¹tkowym etapie prac zwi¹zanych z tworzeniem Symulatora Korzyci Stosowania
Elastycznych Form Zatrudnienia zosta³a ramowo okrelona grupa jego beneficjentów.
U¿ytkownikami zainteresowanymi omawian¹ problematyk¹ s¹ jednak nie tylko pracow5 Wysokoæ minimalnego wynagrodzenia jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach
Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych. Zgodnie z art. 2 ustawy z 10
padziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.).
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nicy, którzy w ró¿nym stopniu posiadaj¹ wiedzê na temat wad i zalet stosowania wielu
form zatrudnienia, ale równie¿ sami pracodawcy. Warto podkreliæ, i¿ z uwagi na bardzo
szeroki kr¹g firm sektora okrêtowego, który zdecydowanie wykracza poza same przedsiêbiorstwa stoczniowe6, autorzy symulatora przyjêli pewien poziom ogólnoci przekazywanej za jego porednictwem wiedzy. By³o to z jednej strony spowodowane niechêci¹ firm
do ujawniania szczegó³ów mog¹cych stanowiæ o ich przewadze konkurencyjnej (np. w zakresie stosowanego systemu motywacyjnego). Z drugiej za strony pomys³odawcy projektu za³o¿yli, i¿ opracowane narzêdzie powinno mieæ praktyczne i szerokie zastosowanie
w wielu firmach tego sektora. W celu przedstawienia ró¿nym odbiorcom porównywalnych pomiêdzy poszczególnymi formami zatrudnienia aspektów, zosta³y stworzone dwie
grupy kryteriów oceny decyzji dopuszczalnych: kryteria finansowe oraz kryteria pozafinansowe.
Sporód aspektów finansowych istotn¹ pozycj¹ dla pracodawców jest niew¹tpliwie
ca³kowity koszt p³acowy zatrudnienia pracownika. Stanowi on kwotê brutto wynagrodzenia pracownika podwy¿szon¹ o sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne, finansowane przez
pracodawcê, sk³adkê na Fundusz Pracy oraz sk³adkê na Fundusz Gwarantowanych
wiadczeñ Pracowniczych. Natomiast z punktu widzenia pracowników istotne bêdzie
przede wszystkim wynagrodzenie brutto oraz netto. Te trzy pozycje zosta³y wprowadzone
do tabeli wynikowej jako pierwsze. U¿ytkownicy, którzy chc¹ pog³êbiæ swoj¹ wiedzê na
temat wysokoci odprowadzanych sk³adek do ZUS, a tak¿e naliczonego podatku dochodowego, mog¹ skorzystaæ z ods³ony ukrytych wierszy tabeli wynikowej.
Siln¹ grup¹ opiniotwórcz¹ w przedsiêbiorstwach stoczniowych s¹ zwi¹zki zawodowe.
Aby skutecznie dotrzeæ do pracowników tych firm, nale¿a³o równie¿ skonsultowaæ wyniki
prac ze zwi¹zkowcami. Istnieje jednak wyrana bariera uniemo¿liwiaj¹ca powszechn¹ akceptacjê przez zwi¹zkowców elastycznych form zatrudnienia. Pomimo i¿ sama idea Edytora DMML  jako programu wspieraj¹cego procesy podejmowania decyzji, spotka³a siê
z aprobat¹ z ich strony, to jednak problematyka elastycznego zatrudniania nie jest szczególnie w tej grupie pracowników doceniana. Zwi¹zane jest to z potencjaln¹ utrat¹ pozycji
i si³y tych organizacji w sytuacji powszechnego stosowania elastycznych form zatrudnienia. Próbuj¹c przekonaæ równie¿ zwi¹zki zawodowe do obiektywizmu przedstawianych
informacji w SKSEFZ na temat ró¿nych form zatrudnienia, zosta³y wprowadzone takie
aspekty, jak: gwarancja przez pracodawcê warunków socjalnych (szkoleñ, BHP, odzie¿y

6 W jednej z najwiêkszych polskich baz firm sektora morskiego  Katalogu Gospodarki
Morskiej, znajduje siê zarejestrowanych blisko 4800 podmiotów w sposób poredni b¹d
bezporedni zwi¹zanych z przemys³em okrêtowym i stoczniowym. Jednak skala powi¹zañ sektora
stoczniowego z innymi przedsiêbiorstwami jest o wiele wiêksza i nie jest to liczba
odzwierciedlaj¹ca faktyczn¹ rozpiêtoæ i wp³yw tego sektora na gospodarkê naszego kraju.
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ochronnej, posi³ków regeneracyjnych i innych), prawa do korzystania z urlopów pracowniczych, a tak¿e do wynagrodzenia w sytuacji pozostawania na zwolnieniu lekarskim.
W kolejnych wierszach tabeli wynikowej wprowadzono ponadto informacje o okresach
wypowiedzenia, dyspozycyjnoci pracowników zatrudnianych na podstawie ró¿nych
umów oraz mo¿liwoci pracy dla firm konkurencyjnych, a tak¿e o mo¿liwociach podnoszenia swoich kwalifikacji na koszt pracodawcy. W ten sposób eksperci stworzyli obiektywny obraz mo¿liwoci, jakie daj¹ pracownikom elastyczne formy zatrudnienia, nie
wskazuj¹c ani nie promuj¹c ¿adnej z branych pod uwagê form. Jak siê okaza³o w praktyce, bardzo istotne podczas rozmów ze zwi¹zkami zawodowymi by³o w³anie wskazanie na
bezstronnoæ oraz obiektywizm przekazywanych za porednictwem SKSEFZ informacji.
Opisane grupy odbiorców informacji zawartych w SKSEFZ stanowi¹ g³ówny trzon
u¿ytkowników tego programu, niemniej jednak bardzo wa¿n¹ grup¹ beneficjentów s¹
pracownicy oraz pracodawcy firm oko³ostoczniowych. W tych przedsiêbiorstwach bowiem elastycznoæ odbierana jest zdecydowanie przychylniej i traktuje siê j¹ czêsto jako
zalegalizowan¹ formê obni¿ania kosztów zatrudnienia. Te w³anie aspekty sprawiaj¹, i¿
w sytuacji cyklicznoci produkcji oraz zmiennego zapotrzebowania na si³ê robocz¹ elastyczne formy zatrudnienia staj¹ siê istotnym narzêdziem regulowania stosunków pomiêdzy pracownikami a pracodawcami.
Podsumowanie
Przedstawione zalety, jakie posiada Edytor DMML, pozwalaj¹ w pe³ni rekomendowaæ
jego wykorzystanie nie tylko w obszarze elastycznych form zatrudnienia, ale równie¿
w wielu innych dziedzinach zwi¹zanych z ¿yciem gospodarczym, zarówno na p³aszczynie
stricte biznesowej, ale tak¿e naukowej, edukacyjnej i innych. Od momentu powstania
pierwszej wersji SKSEFZ trwa³y równoleg³e prace zarówno nad ci¹g³ym uzupe³nianiem
i aktualizowaniem strony merytorycznej oraz powi¹zañ logicznych, jak równie¿ doskonaleniem uk³adu graficznego. Warto jednak w tym miejscu podkreliæ, i¿ proces tworzenia
symulatora nie zosta³ ostatecznie zamkniêty, a jego formu³a powinna w dalszym ci¹gu
ulegaæ sta³ej modyfikacji.
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Maciej Drozdowski
Jak sprawdziæ predyspozycje do pracy
telepracownika? Badanie potencja³u
kompetencyjnego telepracownika
zaimplementowane na Wortalu Efektywnych
Form Zatrudnienia
W niniejszym artykule opisano narzêdzie do wstêpnej (auto)diagnozy potencja³u
kompetencyjnego osoby w zainteresowanej teleprac¹, które zosta³o opracowane na
potrzeby Wortalu Elastycznych Form Zatrudnienia (EFZ). Z jednej strony zaprezentowano sam¹ konstrukcjê narzêdzia, w tym zastosowane podejcie oparte na
analizie motywacji wewnêtrznych jednostki oraz przyjêty model uniwersalnych wyznaczników telepracy, z drugiej  omówiono format informacji zwrotnej, generowanej automatycznie przez narzêdzie, stanowi¹cej wyniki badania potencja³u kompetencyjnego do realizowania aktywnoci zawodowych o charakterze telepracy.
Opis narzêdzia zosta³ opatrzony uwagami interpretacyjnymi dla przyk³adowych
mo¿liwych kombinacji wyników, jakie mog¹ byæ uzyskane w wyniku badania na
Wortalu EFZ.

Wprowadzenie
Wraz ze zmianami na rynku i postêpem technologicznym zmienia siê równie¿ sytuacja na
rynku pracy. Charakteryzuje j¹ miêdzy innymi zmniejszaj¹ca siê relatywnie liczba specjalistów, segmentacja rynku pracy oraz decentralizacja zatrudnienia. Wymusza to na przedsiêbiorstwach adaptacjê do nowych warunków, a jednym z efektów jest wzrost znaczenia
ró¿nego typu elastycznych form zatrudnienia. Z uwagi na ogólnospo³eczn¹ wa¿koæ tych
zagadnieñ  znajduj¹ siê one równie¿ w polu zainteresowania administracji pañstwowej,
organizacji pozarz¹dowych oraz instytucji miêdzynarodowych, które promuj¹c ró¿nego

