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Aplikacja CONNECTOR jest innowacyjnym rozwiązaniem, kształtowanym w oparciu o austriackie 

dobre praktyki w zakresie wymiany danych i rozwiązań informatycznych oraz wynikiem wieloletniej 

współpracy firmy CTC Polska z instytucjami rynku pracy, a przede wszystkim – powiatowymi 

urzędami pracy. 

System powstał jako jeden z produktów projektu „Innowacyjne wsparcie dla Ciebie”  

(WND-POKL.01.01.00-00-005/10), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 

regulacje unijne zapewniają zatem trwałość produktu na kolejne lata. 

System CONNECTOR jest aplikacją bezpłatną, jednak budżet projektu nie przewiduje pokrycia 

kosztów wdrożenia systemu na terenie konkretnych powiatów. 

W odpowiedzi na pismo skierowane do wszystkich urzędów pracy przez Departament Informatyki 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2013 r. (DI-III-074-1-29-PW/13), została 

przygotowana oferta specjalna na wdrożenie systemu. 

System umożliwia wymianę danych pomiędzy następującymi instytucjami: 

1. powiatowymi urzędami pracy  

2. jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i jednostkami organizacyjnymi 

obsługującymi świadczenia rodzinne, realizującymi zadania na podstawie ustawy lub 

odrębnych przepisów, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań 

3. innymi jednostkami (sąd, policja itp.) 

System CONNECTOR może zostać wdrożony również w trybie SaaS. 

Ad. 1 

Podane poniżej kwoty stanowią pełen koszt wdrożenia systemu w Powiatowym Urzędzie Pracy, 

obejmują one: 

− instalację serwera i końcówek 

− serwis synchronizacji 

− szkolenie dla pracowników 

− nadzór autorski przez 12 m-cy od dnia wdrożenia systemu 

*Cena wdrożenia uwzględnia 12 miesięczny okres nadzoru autorskiego w cenie 6000 zł netto/powiat 

  

 Liczba zarejestrowanych użytkowników w PUP 

1-10 11-20 21-30 31-40 50 i więcej 

Pełen koszt wdrożenia 

na terenie 

Powiatowego Urzędu 

Pracy 

14 000,00* 

PLN netto 

16 000,00* 

PLN netto 

18 000,00* 

PLN netto 

20 000,00* 

PLN netto 

22 000,00* 

PLN netto 



Ad. 2 

Koszt dołączenia każdej dodatkowej jednostki udostępniającej i pobierającej dane: 

 

Ad. 3 

Koszt dołączenia każdej dodatkowej jednostki pobierającej dane: 

 

Pragniemy zaoferować Państwu również usługę nadzoru autorskiego obejmującą: 

− software assurance – prawo do korzystania z nowych wersji oprogramowania 

− Help-Desk – możliwość korzystania z usługi w zakresie zgłaszania, analizy, diagnozowania  

i rozwiązywania problemów 

− dostęp do usługi usuwania awarii wynikających z błędów w oprogramowaniu 

− możliwość zgłaszania propozycji modyfikacji rozwiązania. 

Koszt nadzoru autorskiego dla całego powiatu po okresie wdrożenia wyniesie 500,00 PLN brutto  

za miesiąc, niezależnie od ilości zarejestrowanych użytkowników. 

 

Dla zainteresowanych urzędów pracy oferujemy również obsługę w trybie SaaS. Usługa SaaS 

realizowana przez okres 12 m-cy to koszt 3 600,00 PLN netto. 

 

Zapraszamy do współpracy! 

 

kontakt: 

Izabela Damboń-Kandziora 

tel.: +48693060526 

e-mail: i.dambon@ctc-polska.pl 

 Liczba zarejestrowanych użytkowników 

1-5 6-15 16-25 26-35 36 i więcej 

Pełen koszt wdrożenia każdej 

dodatkowej jednostki 

udostępniającej i pobierającej 

dane w trybie SaaS 

1 600,00 

PLN netto 

3 200,00 

PLN netto 

4 800,00 

PLN netto 

6 400,00 

PLN netto 

 8 000,00 

PLN netto 

Pełen koszt wdrożenia każdej 

dodatkowej jednostki 

udostępniającej i pobierającej 

dane  

2 000,00 

PLN netto 

4 000,00 

PLN netto 

6 000,00 

PLN netto 

8 000,00 

PLN netto 

10 000,00 

PLN netto 

 Liczba zarejestrowanych użytkowników  

1-10 11-20 21-30 31-40 50 i więcej 

Pełen koszt wdrożenia każdej 

dodatkowej jednostki 

udostępniającej i pobierającej 

dane  

2 000,00 

PLN netto 

4 000,00 

PLN netto 

6 000,00 

PLN netto 

8 000,00 

PLN netto 

10 000,00 

PLN netto 


