
U N I W E R S Y T E T  S Z C Z E C IŃS K I  

ZESZYTY NAUKOWE NR 544 
 

EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 35 
 

 
 
 

 

 

 

 

RYNKI PRZESYŁU 

I PRZETWARZANIA INFORMACJI 

– STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU 
 

CZĘŚĆ II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZECIN 2009



Publikacja wydrukowana została zgodnie z materiałem dostarczonym przez Autorów. 
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów 

 
Rada Wydawnicza 

Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów, Danuta Kopycińska, Izabela Kowalska-Paszt 
Piotr Niedzielski, Ewa Szuszkiewicz, Dariusz Wysocki 

Edward Włodarczyk – przewodniczący Rady Wydawniczej 
Aleksander Panasiuk – przewodniczący Senackiej Komisji ds. Wydawnictw 

Edyta Łongiewska-Wijas – redaktor naczelna Wydawnictwa Naukowego 
 
 
 

Recenzenci 
dr hab. Maria Fic, prof. UZ 

dr hab. Bogusław Kaczmarek, prof. UŁ 
dr hab. Stanisława Zamkowska, prof. PR 

 
 

Rada Naukowa 
dr hab. Henryk Babis, prof. US 

dr Jacek Buko  
prof. zw. dr hab. Roman Czaplewski 

 
 

Redaktorzy naukowi 
dr hab. Henryk Babis, prof. US 

prof. zw. dr hab. Roman Czaplewski 
 

Sekretarze naukowi 
dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka 

dr Anna Drab-Kurowska 
 

Skład komputerowy 
Maciej Czaplewski 

Piotr Gutowski 
Piotr Ładny 

 
 

 Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009 
 
 

Publikacja finansowana ze środków Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 

 
 

ISSN 1640-6818 

ISSN 1896-382X 
 

 
WYDAWNICTWO   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZCZECIŃSKIEGO 

 
Wydanie I. Ark. druk. 43,4. Format B5. 

USPol 86/2009 



SPIS TREŚCI 

 
 

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ 

Paweł Bator, Maria Majewska-Bator - Proces dzielenia się wiedzą  
w przedsiębiorstwie - wyniki badań empirycznych .............................................. 9 

Bogusław Bembenek, Teresa Piecuch - Strategiczna rola informacji w zarządzaniu 
zmianami we współczesnym przedsiębiorstwie .................................................. 25 

Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, Anna Drab-Kurowska - Zarządzanie wiedzą  
w dobie Nowej Gospodarki ................................................................................. 39 

Małgorzata Dolińska - Innowacyjność organizacji w gospodarce opartej na  
wiedzy ................................................................................................................. 53 

Krzysztof Machaczka, Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec - Zastosowanie 
koncepcji genowej w kształtowaniu rozwoju organizacji opartych na wiedzy ... 67 

Tomasz Gutowski - Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw  
w gospodarce globalnej ....................................................................................... 85 

Magdalena Kieruzel - Rola dokumentu elektronicznego w realizacji usług  
publicznych ......................................................................................................... 99 

Sylwia Konecka - Zarządzanie ryzykiem dotyczącym przepływu informacji  
w łańcuchach dostaw......................................................................................... 109 

Sławomir Kotylak - Kontrola społeczna administracji w kontekście rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego ......................................................................... 121 

Marzena Mamak-Zdanecka - Turystyka a gospodarka w społeczeństwie 
informacyjnym. Pomiędzy „przeżywaniem” a „utowarowieniem” ................... 137 

Edward Michalik, Katarzyna Michalik - Wykorzystanie wiedzy i zarządzanie  
nią w Poczcie Polskiej – analiza krytyczna ....................................................... 151 

Roman Nierebiński, Hanna Pawlak - W poszukiwaniu informacji – firmowy  
Internet w Polsce ............................................................................................... 165 

Magdalena Olender-Skorek, Barbara Bartoszewska, Michał Duszak - Zarys 
rozwoju rynku telefonii mobilnej w Polsce ....................................................... 179 

Magdalena Olender-Skorek - Separacja funkcjonalna a bariery rozwoju  
konkurencji  na rynku telekomunikacyjnym ..................................................... 191 

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek - Rola wiedzy w procesach innowacyjnych 
współczesnych przedsiębiorstw ........................................................................ 201 

Marcin Relich - Problematyka wdrażania nowoczesnych technik analizy danych  
w przedsiębiorstwach ........................................................................................ 211 

Grażyna Rosa - Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwach  
usługowych ....................................................................................................... 223 

Jakub Swacha - Wskaźniki techniczne i ekonomiczne zdalnego przechowywania 
danych ............................................................................................................... 233 



 4 

Katarzyna Szopik-Depczyńska - Zarządzanie wiedzą w procesach B+R ................. 245 
Urszula Szulczyńska - Zarządzanie procesami dzielenia się wiedzą dla potrzeb 

działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa ..................................................... 259 
Krzysztof Wesołowski - Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie – realna potrzeba  

czy moda? Koncepcje zastosowania „zarządzania wiedzą” w praktyce ........... 275 
Ewa Wędrowska - Zarządzanie zasobami informacji statystycznej  

z wykorzystaniem miary ilości informacji strukturalnej ................................... 289 

 
POCZTA A ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

Anna Bera - Zakres i możliwości asekuracji mikro i małych przedsiębiorstw  
przez pocztowe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych  – kierunki działań .... 309 

Jacek Buko - Formalizacja powszechnych usług pocztowych w Unii Europejskiej ... 319 
Paweł Fajfer - Zarządzanie informacją w przesyłkach kurierskich ............................ 333 
Beata Glinkowska - Poczta Polska - w stronę tworzenia grupy kapitałowej .............. 341 
Beata Glinkowska - Rynek usług pocztowych w Polsce na przykładzie 

przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska- kierunki zmian ....................... 353 
Radosław Gluba - Zasadność liberalizacji rynku pocztowego ................................... 369 
Sebastian Graczkowski - Droga Poczty Polskiej do komercjalizacji ......................... 379 
Grzegorz Grodecki - Ocena stanu zarządzania logistyką pocztową w Poczcie  

Polskiej .............................................................................................................. 389 
Kazimierz Hirsz - Usługi pocztowe w erze społeczeństwa informacyjnego .............. 401 
Ryszard Kobus - Narzędzia Regulatora do kontroli jakości usług pocztowych  

w warunkach zliberalizowanego rynku ............................................................. 413 
Konrad Michalski - Uwarunkowania zmian w kierunku zarządzania procesowego  

w Poczcie Polskiej na przykładzie logistyki pocztowej .................................... 425 
Krystyna Stańczak - Informacja i wiedza jako czynniki poprawy konkurencyjności 

Poczty Polskiej na rynku usług pocztowych ..................................................... 439 
Anna Stolarczyk - Ekonomiczne aspekty dostępności powszechnej usługi  

pocztowej w krajach Unii Europejskiej w latach 2004 - 2008 .......................... 453 
Anna Stolarczyk - Kierunki rozwoju rynku usług pocztowych na tle  

zaobserwowanych zmian wybranych parametrów w Polsce i w krajach 
Wspólnoty w latach 2001 - 2007 ....................................................................... 465 

Anna Stolarczyk - Publiczny sektor pocztowy wspólnoty - efekty postępującego 
procesu liberalizacji .......................................................................................... 479 

Marek Wróbel - Programy naprawcze w kontekście rozważań nad docelowym 
modelem systemu logistyki publicznego operatora pocztowego w Polsce ....... 491 

 
  



 5

TELEKOMUNIKACJA A TECHNOLOGICZNE UWARUNKOWANIA 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

Monika Boguszewicz – Kreft - Amazon – lider kreowania doświadczeń na rynku 
nowych mediów ................................................................................................ 505 

Agnieszka Budziewicz-Guźlecka - Nowy produkt telekomunikacyjny w aspekcie 
konwergencji ..................................................................................................... 519 

Maciej Czaplewski - Polski rynek telefonii komórkowej – stan obecny i kierunki 
przekształceń ..................................................................................................... 531 

Rafał Czyżycki, Rafał Klóska - Stan obecny i perspektywy rozwoju liczby  
abonentów telefonii komórkowej w Polsce w ujęciu statystycznym ................ 541 

Aleksandra Górska - Zagraniczny przekaz pocztowy jako transakcja  
elektroniczna oferowana przez Pocztę Polską ................................................... 549 

Franciszek Kamiński - Charakterystyka zmian na rynku komunikacji  
elektronicznej w Unii Europejskiej ................................................................... 559 

Anna Korzeniewska - Metody oceny rozwoju technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych w wybranych krajach świata w świetle badań instytucji 
europejskich ...................................................................................................... 575 

Karol Kuczera - Zaawansowanie wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych w Polsce w świetle raportu The Global Information 
Technology Report 2008-2009.......................................................................... 585 

Andrzej Małachowski - Konwergencja rynku telekomunikacyjnego. Rozwój 
wybranych internetowych mediów komunikacji .............................................. 597 

Wiesław M. Maziarz - Konwergencja jako czynnik determinujący przemiany  
na rynku usług telekomunikacyjnych ................................................................ 619 

Roman Nierebiński, Hanna Pawlak - Dostęp pracowników do nowych  
technologii ......................................................................................................... 631 

Hanna Pawlak, Roman Nierebiński - Zakres wykorzystania nowych technologii 
informatycznych województwa lubelskiego, mazowieckiego i zachodnio-
pomorskiego ...................................................................................................... 645 

Tomasz Sondej - Naziemna telewizja cyfrowa jako nowoczesne medium  
komunikacji masowej........................................................................................ 659 

Ewa Stroińska, Leszek Zakrzewski - Modelowanie i optymalizacja przedsięwzięć 
biznesowych wspomaganych metodami sztucznej inteligencji ......................... 669 

Iwona Windekilde - Wpływ modeli biznesowych na stopień adaptacji usług 
rozsiewczej telewizji mobilnej .......................................................................... 681 

 



 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ 

 
 



 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  544 EKONOMICZNE PROBLEMY  USŁUG NR  35 2009 
 
 
 
 
PAWEŁ BATOR, MARIA MAJEWSKA-BATOR 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 
 
 

PROCES DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE  
- WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Celem tego opracowania jest prezentacja rezultatów badań empirycznych 
dotyczących problematyki dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie, a w szcze-
gólności częstości stosowania i przydatności niektórych metod i praktyk służą-
cych procesowi dzielenia się wiedzą oraz wybranych czynników charakteryzu-
jących kulturę organizacji, które są istotne dla tego procesu. Dlatego też  
w pierwszej części pracy przedstawiono w sposób syntetyczny dzielenie się 
wiedzą jako jeden z podstawowych procesów zarządzania wiedzą, uwzględnia-
jąc w opisie zwłaszcza te kwestie, które są związane z prezentowanymi później 
rezultatami badań. W drugiej i trzeciej części omówiono wyniki badań empi-
rycznych przeprowadzone w dwóch grupach firm w 2005 i 2009 roku. 
 
 
1. Dzielenie się wiedzą jako jeden z procesów zarządzania wiedzą 
 
 Dzielenie się wiedzą dotyczy przede wszystkim problematyki bezpośred-
niej wymiany wiedzy i doświadczenia między pracownikami. Procesowi dzie-
lenia się wiedzą służy bogaty zestaw metod i narzędzi zarządzania wiedzą, spo-
śród których można wymienić przykładowo: nieformalne spotkania, raporty 
zawierające pozytywne i negatywne strony realizacji danego przedsięwzięcia, 
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zespoły zadaniowe, wywiady z ekspertami, analizę przypadków najlepszych 
praktyk, szkolenia, w tym zwłaszcza mentoring i coaching, zespoły indywidu-
alnego uczenia się kierowników, system rotacji personelu, różnego rodzaju bazy 
danych.  
 Metody i sposoby dzielenia się wiedzą różnią się w zależności od rodzaju 
wiedzy i powinny być dostosowane do typu pracowników, którzy będą ją sto-
sować. Inne są zalecane w przypadku wiedzy jawnej, inne w przypadku wiedzy 
cichej. Udostępnianie wiedzy skodyfikowanej może na przykład odbywać się 
poprzez spisywanie rozwiązań i wyniesionych doświadczeń z prac nad prowa-
dzonymi projektami i umieszczeniu ich w organizacyjnej bazie danych, do któ-
rej każdy z pracowników ma swobodny dostęp. Dzielenie się wiedzą cichą na 
ogół wymaga kontaktów osobistych, gdyż jej transfer polega przeważnie na 
odtwarzaniu doświadczeń innych osób i ma często miejsce w trakcie pracy  
w grupach. Tłumaczy to między innymi, dlaczego opanowanie umiejętności 
dzielenia się wiedzą cichą ma istotny wpływ na sukces pracy zespołowej.  
 Wzrost efektywności dzielenia się wiedzą warunkowany jest także rozwo-
jem kultury organizacji opartej na zaufaniu i współpracy, co powinno skutko-
wać obniżeniem się barier dzielenia się wiedzą. Kultura tego typu promuje mię-
dzy innymi zaufanie, otwartość, entuzjazm i zaangażowanie pracowników,  
w tym indywidualne i zbiorowe, współpracę między nimi i wynagradzanie pra-
cowników za dzielenie się wiedzą. W tego typu kulturze pracownik nie może 
mieć obaw, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, że stanie się 
przez to mniej wartościowy dla przedsiębiorstwa, a tym samym straci swoją 
pozycję w firmie. Powinien on zdawać sobie sprawę z roli i znaczenia, jaką 
odgrywa jego wiedza w rozwoju organizacji. Wiąże się to ściśle ze znajomością 
misji i celów organizacji przez pracowników oraz zauważeniem związków mię-
dzy nimi, a wykonywaną przez nich pracą, co powoduje, iż bardziej utożsamia-
ją się oni ze swoją firmą. Zwiększa to poczucie współodpowiedzialności pra-
cowników za firmę, jednocześnie zmniejszając opory przed dzieleniem się wie-
dzą. Ponadto menedżerowie powinni wspomagać współpracę między pracow-
nikami poprzez stymulowanie rozwoju kontaktów nie tylko na płaszczyźnie 
zawodowej. Firmy, aby wesprzeć proces dzielenia się wiedzą mogą organizo-
wać wyjazdy integracyjne, nieformalne spotkania, zatrudniać menedżerów po-
trafiących kształtować więzy grupowe i budować zespoły. Zasadne jest też mo-
nitorowanie przebiegu współpracy, aby była ona efektywna i rzeczywista, a nie 
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ograniczała się tylko do kontaktów formalnych. Powyższe działania mogą być 
wspomagane poprzez technologię informacyjno-komunikacyjną1.  
  
 
2. Metody i praktyki służące dzieleniu się wiedzą w badanych przedsiębiorstwach  
 
 Badanie przeprowadzono w 2005 i 2009 roku przy wykorzystaniu standa-
ryzowanego kwestionariusza. Liczebność próby w 2005 roku wynosiła 81 jed-
nostek, a w 2009 roku 40 jednostek. Autorzy zdają sobie sprawę, że wniosko-
wanie przy takiej liczebności próby jest ograniczone w zasadzie tylko do grupy 
badanych firm. Jednakże uzyskane wyniki mogą dać pewien ogólny obraz, co 
do częstości stosowania w firmach metod czy narzędzi dzielenia się wiedzą oraz 
związanych z tym procesem zjawisk, zwłaszcza odnośnie firm z wyłącznym 
udziałem kapitału polskiego. 
 W prezentacji wyników uwzględniono dwa kryteria segmentacji badanych 
przedsiębiorstw, to jest ich wielkość mierzoną liczbą zatrudnionych pracowni-
ków oraz  udział kapitału zagranicznego (tabela 1). W badaniach z 2005 i 2009 
roku najmniej było przedsiębiorstw o średnich rozmiarach i wyraźnie przeważa-
ły w nich firmy z wyłącznym udziałem kapitału polskiego. W badaniu z 2009 
roku z uwagi na bardzo małą ilość firm z wyłącznym udziałem kapitału zagra-
nicznego postanowiono w interpretacji wyników odnosić się łącznie do firm  
z kapitałem mieszanym i z wyłącznym udziałem kapitału zagranicznego. 

                                                 
1  Zob. np: K.. Bell De Tienne, G. Dyer, Ch. Hoopes, S. Harris, Towards a Model of Effec-

tive Knowledge Management and Direction for Future Research: Culture, Leadership, and CKOs, 
Journal of Leadership and Organizational Studies, 2004, nr 4, s. 29-33; H. Bij, X. M. Song, M. 
Weggeman, An Empirical Investigation into the Antecedents of Knowledge Dissemination at the 
Strategic Business Unit Level, The Journal of Product Innovation Management, 2003, nr 2, s. 
164; S. E. Bryant, The Role of Transformational and Transactional Leadership in Creating, Shar-
ing and Exploiting Organizational Knowledge, The Journal of Leadership and Organizational 
Studies, 2003, nr 4, s. 40; M. Hammer, D. Leonard, T. Davenport, Why Don’t We Know More 
About Knowledge?, MIT Sloan Management Review, 2004, nr 4, s. 16; J. Gammelgaard, Why 
are we so hostile to sharing knowledge?, European Business Forum, 2004, nr 18, s. 80; A. Ki-
jewska, Wiedza w przedsiębiorstwach jako organizacjach uczących się, Organizacja i Kierowa-
nie, 2003, nr 3 s. 61; D. Kukiełka-Pucher, M. Dobkowska, Wiem, (nie) powiem – dzielenie się 
wiedzą, Manager, 2004, nr 6, s. 20; G. Probst, S. Raub, K Romhardt., Zarządzanie wiedzą w 
organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 176-1780, 182; L. Yu, Does knowledge 
sharing pay off? Some techniques seem to drive new product development better than others, MIT 
Sloan Management Review, 2005, nr 3, s. 5; N. R. Quigley, P. E. Tesluk, E. A. Locke, K. M. 
Bartol, A Multilevel Investigation of the Motivational Mechanisms Underlying Knowledge Shar-
ing and Performance, Organization Science, 2007, nr 1, s. 73-75. 
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Tabela 1 
 

Struktura badanych firm ze względu na ich wielkość i udział kapitału zagranicznego 
 

Grupa firm 
Udział danej grupy firm w %: 

- w 2005 r. - w 2009 r. 

Firmy małe (mniej niż 50 pracowników) 33,33 37,50 

Firmy średnie (od 50 do 249 pracowników)  32,10 27,50 

Firmy duże (od 250 pracowników wzwyż) 34,57 35,00 

Firmy z wyłącznym udziałem kapitału polskiego 61,73 67,50 

Firmy z kapitałem mieszanym 17,28 25,00 

Firmy z wyłącznym udziałem kapitału zagranicznego  20,99 7,50 
 
Źródło: opracowanie własne 

 
 Wyniki badań prezentowane w tabeli 2 pokazują, że w 2005 jak i 2009 
roku najczęściej wykorzystywaną w grupie firm ogółem metodą dzielenia się 
wiedzą były spotkania pracowników i kierownictwa, na których omawia się 
bieżące problemy i sposoby ich rozwiązania. W obu okresach badawczych do 
metod dzielenia się wiedzą stosowanych przez więcej niż 50% badanych firm 
należały przekazywanie wiedzy przez pracowników uczestniczących w szkole-
niach innym pracownikom, mentoring lub coaching oraz inicjowanie spotkań 
między pracownikami, którzy powinni ze sobą współpracować. Popularne też 
były w przeszło 70% badanych firm spotkania i wyjazdy integracyjne, które to 
powinny sprzyjać intensyfikacji dzielenia się wiedzą między pracownikami. 
Pozytywne jest również to, że w około 54% badanych przedsiębiorstw w 2005 
roku i w około 47% badanych firm w 2009 roku sporządzane były raporty  
z przedsięwzięć, które zakończyły się niepowodzeniem, co może przyczyniać 
się do tego, że firmy w większym stopniu unikają powtarzania tych samych 
błędów. Warto uzyskaną w ten sposób wiedzę wprowadzić do bazy danych, 
gdyż zmniejsza to koszty realizacji podobnych projektów i zadań w przyszłości. 
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Tabela 2 
 
Udziały firm stosujących badane metody i praktyki służące dzieleniu się wiedzą w gru-

pie przedsiębiorstw ogółem i wg ich wyróżnionych przekrojów (w %) 
 

I. badanie w 2005 r. 
II. badanie w 2009 r. 

ogółem 

W grupie firm: 

małych średnich dużych 
z kapitałem: 

pol. miesz. zagr. 

Spotkania pracowników i 
kierownictwa firmy, na 
których omawia się bieżą-
ce problemy firmy i spo-
soby ich rozwiązania 

I. 97,53 100 96,15 96,43 98,00 92,86 100 

II. 87,50 80,00 90,91 92,86 88,89 84,62 

Raporty z nieudanych 
przedsięwzięć prezento-
wane na zebraniach zarzą-
du lub w innych grupach 
pracowniczych 

I. 54,32 48,15 46,15 67,86 48,00 50,00 76,47 

II. 47,50 46,67 54,55 42,86 48,15 46,15 

Dążenie do wykształcenia 
swojego następcy 

I. 38,27 33,33 26,92 53,57 34,00 42,86 47,06 
II. 50,00 46,67 63,64 42,86 44,44 61,54 

Tworzenie i udostępnianie 
pracownikom baz najlep-
szych praktyk 

I. 46,91 62,96 26,92 50,00 42,00 50,00 58,82 

II. 57,50 53,33 63,64 57,14 51,85 69,23 

System rotacji pracowni-
ków w ramach różnych 
stanowisk pracy 

I. 44,44 33,33 38,46 60,71 40,00 50,00 52,94 

II. 55,00 33,33 72,73 64,29 59,26 46,15 

System mentorin-
gu/coachingu 

I. 62,96 66,67 53,85 67,86 60,00 64,29 70,59 
II. 60,00 40,00 63,64 78,57 62,96 53,85 

System kształcenia kadry 
menedżerskiej przez 
praktyki w różnych jed-
nostkach firmy 

I. 32,10 18,52 30,77 46,43 20,00 50,00 52,94 

II. 25,00 13,33 27,27 35,71 22,22 30,77 

Zespoły indywidualnego 
uczenia się kierowników 

I. 41,98 40,74 34,62 50,00 38,00 42,86 52,94 
II. 37,50 46,67 27,27 35,71 33,33 46,15 

Organizowanie targów 
wiedzy 

I. 29,63 25,93 30,77 32,14 24,00 28,57 47,06 
II. 25,00 13,33 27,27 35,71 25,93 23,08 

Talk rooms I. 18,52 22,22 23,08 10,71 14,00 14,29 35,29 
II. 17,50 20,00 9,09 21,43 14,81 23,08 

Przekazywanie wiedzy 
przez pracowników 
uczestniczących w szkole-
niach innym pracownikom 
firmy 

I. 74,07 70,37 80,77 71,43 74,00 78,57 70,59 

II. 57,50 73,33 36,36 57,14 55,56 61,54 

Spotkania, wyjazdy inte-
gracyjne 

I. 74,07 74,07 65,38 82,14 72,00 71,43 82,35 
II. 75,00 66,67 81,82 78,57 74,07 76,92 

Inicjowanie spotkań 
między pracownikami, 
którzy powinni ze sobą 
współpracować 

I. 56,79 62,96 46,15 60,71 58,00 28,57 76,47 

II. 55,00 40,00 54,55 71,43 44,44 76,92 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie odpowiedzi respondentów. 
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 Najrzadziej wymieniane metody i praktyki dzielenia się wiedzą w obu 
grupach przedsiębiorstw objętych badaniem stanowiły systemy kształcenia ka-
dry menedżerskiej przez praktyki w różnych jednostkach firmy, organizowanie 
targów wiedzy, czyli spotkań przedstawicieli różnych działów, na których pre-
zentują oni przykładowo swoje projekty i wymieniają się doświadczeniem oraz 
talk rooms. Jednakże częstość stosowania dwóch z tych instrumentów, to jest 
systemów kształcenia kadry menedżerskiej przez praktyki w różnych jednost-
kach firmy oraz targów wiedzy, podobnie jak systemów rotacji pracowników  
w ramach różnych stanowisk pracy, wyraźnie rosła wraz ze zwiększaniem się 
rozmiarów przedsiębiorstwa. Instrumenty te ze względu na swoją specyfikę są 
mianowicie bardziej charakterystyczne dla firm o większych rozmiarach.  
 W obu okresach badawczych we wszystkich grupach przedsiębiorstw na 
pierwszym miejscu pod względem stosowania znalazły się spotkania pracowni-
ków i kierownictwa firmy, na których omawia się bieżące problemy firmy  
i sposoby ich rozwiązania. We wszystkich grupach przedsiębiorstw objętych 
badaniem w 2005 roku, oprócz firm z wyłącznym udziałem kapitału zagranicz-
nego, na przemian na drugim lub na trzecim miejscu znajdowały się spotkania  
i wyjazdy integracyjne albo przekazywanie wiedzy przez pracowników uczest-
niczących w szkoleniach innym pracownikom firmy. Z kolei w firmach z wy-
łącznym udziałem kapitału zagranicznego na drugim miejscu uplasowały się, 
podobnie jak w innych grupach przedsiębiorstw, spotkania i wyjazdy integra-
cyjne. Jednakże na trzeciej pozycji pojawiło się sporządzanie raportów z przed-
sięwzięć, które zakończyły się niepowodzeniem. W 2009 roku występuje więk-
sze zróżnicowanie najczęściej stosowanych metod dzielenia się wiedzą w po-
szczególnych grupach przedsiębiorstw. Nadal na drugim lub trzecim miejscu 
były spotkania i wyjazdy integracyjne, ale przekazywanie wiedzy przez pra-
cowników uczestniczących w szkoleniach innym pracownikom firmy pozostało 
na drugim miejscu tylko w grupie małych przedsiębiorstw. Natomiast talk ro-
oms były najrzadziej stosowanymi metodami w obu okresach badawczych we 
wszystkich badanych grupach przedsiębiorstw oprócz firm małych. W firmach 
małych najmniej używaną metodą był system kształcenia kadry menedżerskiej 
przez praktyki w różnych jednostkach przedsiębiorstwa obok organizowania 
targów wiedzy, co wynika z rozmiarów tych jednostek gospodarczych. 
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Tabela 3 
 

Oceny przydatności stosowania wybranych metod i praktyk służących dzieleniu się 
wiedzą wyrażone oceną średnią i współczynnikiem zmienności w %2 w firmach ogółem 
 

I. badanie w 2005 r. 
II. badanie w 2009 r. 

 Ocena 
średnia 

Współczynnik 
zmienności 

Spotkania pracowników i kierownictwa firmy, na 
których omawia się bieżące problemy firmy i sposo-
by ich rozwiązania 

I. 4,62 14,07 

II. 4,29 26,28 

Raporty z nieudanych przedsięwzięć prezentowane 
na zebraniach zarządu lub w innych grupach pracow-
niczych 

I. 4,29 23,54 

II. 3,84 37,08 

Dążenie do wykształcenia swojego następcy I. 4,03 25,31 
II. 4,05 23,32 

Tworzenie i udostępnianie pracownikom baz najlep-
szych praktyk  

I. 4,08 22,30 
II. 4,26 14,53 

System rotacji pracowników w ramach różnych sta-
nowisk pracy 

I. 3,56 33,15 
II. 3,09 41,06 

System mentoringu/coachingu I. 4,10 24,63 
II. 4,17 20,83 

System kształcenia kadry menedżerskiej przez prak-
tyki w różnych jednostkach firmy 

I. 3,65 29,04 
II. 4,20 21,88 

Zespoły indywidualnego uczenia się kierowników I. 3,74 33,16 
II. 4,20 20,52 

Organizowanie targów wiedzy I. 3,83 32,38 
II. 3,70 22,25 

Talk rooms I. 3,93 29,52 
II. 3,43 44,10 

Przekazywanie wiedzy przez pracowników uczestni-
czących w szkoleniach innym pracownikom firmy 

I. 3,9 25,38 
II. 4,0 30,15 

Spotkania, wyjazdy integracyjne I. 3,58 34,36 
II. 4,10 24,26 

Inicjowanie spotkań między pracownikami, którzy 
powinni ze sobą współpracować 

I. 3,61 34,9 
II. 3,68 28,28 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie odpowiedzi respondentów. 

 
 W badaniach mających miejsce w 2005 i 2009 roku częstość stosowania 
takich instrumentów jak dążenie do wykształcenia swojego następcy, tworzenie 

                                                 
2  Z uwagi na rozmiary tabeli zdecydowano się na prezentację tylko wyników dla grupy 

przedsiębiorstw ogółem, które zostały przedstawione w pracy. Pełne zestawienie wyników dla 
wszystkich grup firm dostępne u autorów. 
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i udostępnianie pracownikom baz najlepszych praktyk, talk rooms, systemów 
kształcenia kadry menedżerskiej przez praktyki w różnych jednostkach firmy, 
spotkań i wyjazdów integracyjnych oraz zespołów indywidualnego uczenia się 
kierowników zwiększała się w miarę wzrostu udziału kapitału zagranicznego. 
Wpływ kapitału zagranicznego na częstość stosowania rozpatrywanych metod  
i praktyk jest jednak bardziej widoczny dla grupy przedsiębiorstw przebadanej 
w 2005 roku niż 2009 roku, kiedy dotyczyło to większości rozpatrywanych 
instrumentów.  
 Analiza ocen przydatności stosowania badanych metod w opinii ankieto-
wanych pokazuje, że wszystkie one uzyskały stosunkowo wysokie oceny na 
skali pięciostopniowej, co przedstawia tabela 3. Dlatego też występowało małe 
zróżnicowanie ocen dla badanych przedsiębiorstw ogółem. Wszystkie średnie 
oceny uzyskane w badaniu w 2005 roku znalazły się w przedziale od 3,56 do 
4,62, a w 2009 roku w przedziale od 3,09 do 4,29. Respondenci oceniający 
przydatność tych metod w 2009 roku byli zatem ogólnie rzecz biorąc bardziej 
krytyczni, co do ich przydatności, ale większej ilości metod przyznali ocenę 
powyżej 4. Do metod, które uzyskały średnią ocenę powyżej 4 w obu okresach 
badawczych należały: spotkania pracowników i kierownictwa firmy na których 
omawia się bieżące problemy firmy i sposoby ich rozwiązania, system mento-
ringu lub coachingu, tworzenie i udostępnianie pracownikom baz najlepszych 
praktyk oraz dążenie do wykształcenia swojego następcy. Metody te charakte-
ryzowały się średnią zgodnością ocen ich przydatności mierzoną współczynni-
kiem zmienności, gdyż mieścił się on w przedziale od 11% do 30%3. Najniżej 
oceniono pod względem przydatności w badaniach za rok 2005 i 2009 takie 
metody, jak systemy rotacji pracowników w ramach różnych stanowisk pracy  
i inicjowanie spotkań między pracownikami, którzy powinni ze sobą współpra-
cować. W 2005 roku wśród trzech najniżej ocenionych instrumentów znalazły 
się też spotkania i wyjazdy integracyjne, a w 2009 roku talk rooms. 
 Z powodu tego, że w procesie dzielenia się wiedzą istotne znaczenie ma 
praca zespołowa postanowiono również sprawdzić, w jakim zakresie w bada-
nych firmach powoływane są zespoły robocze (zadaniowe). Okazało się, że 
takie zespoły występowały w 2005 roku w 59,26% badanych przedsiębiorstw,  
a w 2009 roku już tylko w 47,50% objętych badaniem firm. Zespoły te częściej 

                                                 
3  Zob.: F. Wysocki, J. Lira, Statystyka opisowa, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 

2003, s. 47-51. 
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obejmowały pracowników różnych szczebli i działów firmy, a rzadziej miały 
charakter interdyscyplinarny.  
 

Tabela 4 
 
Udział firm ogółem i wg ich wyróżnionych przekrojów (w %), w których powoływane 
są okresowo lub działają na stałe zespoły zadaniowe: I. badanie w 2005 r., II. badanie  

w 2009 r. 
 

Zespoły zadaniowe w grupie firm: 

ogółem małych średnich dużych 
z kapitałem: 

pol. miesz. zagr. 

I. 59,26 37,04 65,38 75,00 52,00 64,29 76,47 

II. 47,50 46,67 36,36 57,14 48,15 46,15 

a) obejmujące pracowników różnych szczebli i działów firmy 

I. 46,91 29,63 46,15 64,29 40,00 57,14 58,82 

II. 42,50 40,00 27,27 57,14 44,44 38,46 

b) mające charakter interdyscyplinarny,  

czyli łączące specjalistów/praktyków z różnych dziedzin wiedzy 

I. 37,04 11,11 50,00 50,00 26,00 35,71 70,59 

II. 32,50 33,33 36,36 28,57 29,63 38,46 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie odpowiedzi respondentów. 

 
 
3. Wybrane elementy kultury organizacyjnej mające wpływ na proces dzielenia się 
wiedzą w badanych firmach 
 
 Jednym ze sposobów zmniejszania skali konkurencji między pracownika-
mi, a przez to i zakresu dzielenia się wiedzą, jest wprowadzenie systemu wyna-
gradzania ograniczającego możliwości uzyskania indywidualnego uznania4. 
Odpowiedzi respondentów w obu okresach badawczych wskazują na to, że  
w większości badanych firm system wynagradzania i oceny nie preferuje pracy 
indywidualnej kosztem pracy zbiorowej. Co więcej, zdaniem respondentów 

                                                 
4  Zob. np.: Ch. Wolfe, T. Loraas, Knowledge Sharing: The Effects of Incentives, Envi-

ronment, and Person, Journal of Information Systems, 2008, nr 2, s. 54-55, 70-71. 
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pracownicy w większości badanych firm postrzegają dzielenie się wiedzą jako 
szansę, a nie jako zagrożenie ich indywidualnych interesów oraz uważają, że 
konkurencja między pracownikami nie stanowi bariery dla przepływu wiedzy w 
firmie.  

Tabela 5 
 
Czynniki charakteryzujące kulturę organizacyjną istotne dla procesu dzielenia się wie-

dzą w badanych firmach (w %) 
 

I. badanie w 2005 r., 
II. badanie w 2009 r. 

ogółem 

W grupie firm: 

małych 
śred-
nich 

dużych 
z kapitałem: 

pol. miesz. zagr. 

Praca zespołowa jest 
uważana za czynnik 
sukcesu na rynku 

I. 58,02 66,67 50,00 57,14 62,00 57,14 47,06 

II. 52,50 60,00 36,36 57,14 48,15 61,54 

Stwarzane są dogodne 
warunki do dzielenia się 
wiedzą 

I. 25,93 22,22 23,08 32,14 28,00 28,57 17,65 

II. 35,00 33,33 36,36 35,71 29,63 46,15 

Dzielenie się wiedzą nie 
jest spostrzegane przez 
pracownika jako szansa, 
ale jako zagrożenie jego 
indywidualnych intere-
sów 

I. 19,75 14,81 23,08 21,43 18,00 28,57 17,65 

II. 22,50 13,33 27,27 28,57 33,33 0 

Przełożony dzieli się 
informacjami na temat 
wizji i strategii, miejsca 
danej komórki, pracow-
nika w realizacji zadań 
firmy 

I. 71,60 77,78 61,54 75,00 72,00 71,43 70,59 

II. 77,50 80,00 81,82 71,43 70,37 92,31 

System oceny i wyna-
gradzania sprzyja pracy 
indywidualnej a nie 
zbiorowej 

I. 25,93 37,04 23,08 17,86 26,00 35,71 17,65 

II. 37,50 40,00 54,55 21,43 40,74 30,77 

Pracownicy są nagra-
dzani za dzielenie się 
wiedzą ze współpracow-
nikami 

I. 22,22 22,22 26,92 17,86 22,00 28,57 17,65 

II. 17,50 26,67 0 21,43 11,11 30,77 

Współpraca jest trakto-
wana jako jeden z waż-
nych atrybutów kultury 
organizacyjnej 

I. 45,68 51,85 42,31 42,86 44,00 50,00 47,06 

II. 47,50 46,67 45,45 50,00 40,74 61,54 

Konkurencja między 
pracownikami stanowi 
barierę dla przepływu 
wiedzy w firmie 

I. 18,52 18,52 23,08 14,29 20,00 14,29 17,65 

II. 22,50 13,33 18,18 35,71 29,63 7,69 

Pracownicy regularnie 
dzielą się wiedzą 

I. 20,99 18,52 26,92 17,86 16,00 28,57 29,41 
II. 30,00 26,67 27,27 35,71 29,63 30,77 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie odpowiedzi respondentów. 
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 W ponad 70% badanych firm przełożony dzieli się też informacjami doty-
czącymi wizji i strategii firmy, miejsca danej komórki czy pracownika w reali-
zacji zadań organizacji, co oznacza, że w tych przedsiębiorstwach pracownicy 
powinni znać cele działania organizacji i być świadomi swojej własnej roli peł-
nionej w firmie. Przeszło 50% ankietowanych uznało także, iż praca zespołowa 
w ich firmach uważana jest za czynnik sukcesu na rynku. Dla ponad 45% re-
spondentów charakterystyczne było również traktowanie współpracy jako jed-
nego z ważnych atrybutów kultury organizacyjnej. 
 Odpowiedzi respondentów tworzą wobec tego obraz kultury opartej na 
współpracy i zaufaniu, a nie na konkurencji między pracownikami w obu okre-
sach badawczych. Jest to sytuacja korzystna dla rozwoju dzielenia się wiedzą w 
firmie, gdyż konkurencja między pracownikami zgodnie z literaturą przedmiotu 
stanowi jedną z głównych barier dzielenia się wiedzą. Jednakże w przeważają-
cej części badanych firm nie znajduje to odzwierciedlenia w regularnym dziele-
niu się pracowników wiedzą, gdyż miało to miejsce tylko w około 21% przed-
siębiorstw przebadanych w 2005 roku i w 30% firm objętych badaniem w 2009 
roku. Prawdopodobnie wynika to z faktu, iż w większości badanych firm nie 
stwarzano w opinii ankietowanych dogodnych warunków do dzielenia się wie-
dzą, także poprzez nie uwzględnianie w systemie motywacyjnym nagradzania 
za dzielenie się wiedzą ze współpracownikami.  
 Analiza korelacji potwierdziła to przypuszczenie, gdyż w obu okresach 
badawczych w przypadku firm dla których charakterystyczne było tworzenie 
dogodnych warunków do dzielenia się wiedzą występowała statystycznie istot-
na dodatnia zależność z wynagradzaniem za dzielenie się wiedzą ze współpra-
cownikami, co przedstawia tabela 6. Ponadto w obu okresach badawczych fir-
my, w których pracownicy regularnie dzielili się wiedzą, to także przedsiębior-
stwa, w których praca zespołowa była uważana za czynnik sukcesu na rynku i 
stwarzane były dogodne warunki do dzielenia się wiedzą.  
 Analiza korelacji pokazała również występowanie statystycznie istotnej 
zależności między traktowaniem współpracy jako jednego z ważnych atrybutów 
kultury organizacyjnej a stwarzaniem dogodnych warunków do dzielenia się 
wiedzą oraz dzieleniem się przełożonego informacjami na temat wizji i strategii 
oraz miejsca danej komórki czy pracownika w realizacji zadań firmy. Do po-
dobnych wniosków, co w tych badaniach dochodzą między innymi H. van der 
Bij, X. M. Song i M. Weggeman, którzy na podstawie analizy artykułów z pięt-
nastu lat dotyczących problematyki dzielenia i rozpowszechniania wiedzy zi-
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dentyfikowali czynniki wpływające na ten proces, wśród których znalazła się 
właśnie praca zespołowa, formalny system nagradzania oraz zgodność celów 
organizacji i pracowników5. 

Tabela 6 
 
Wartość istotnych statystycznie współczynników korelacji liniowej Pearsona (α =0,05) 
między czynnikami charakteryzującymi kulturę organizacyjną dla wszystkich badanych 

firm 
 

I badanie w 2005 r., 
II badanie w 2009 r. 

Firmy ogółem 

1. Praca zespołowa jest uważana za 
czynnik sukcesu na rynku 

I. 3 (-0,27), 5 (-0,35), 6 (0,39), 7 (0,28), 9 (0,32)  
II. 3 (-0,45), 4 (0,33), 5 (-0,50), 7 (0,50), 8 (-0,45), 9 (0,40) 

2. Stwarzane są dogodne warunki do 
dzielenia się wiedzą 

I. 3 (-0,22), 4 (0,31), 6 (0,23), 7 (0,36), 9 (0,32) 
II. 6 (0,49), 7 (0,35), 9 (0,32) 

3. Dzielenie się wiedzą nie jest spo-
strzegane przez pracownika jako 
szansa, ale jako zagrożenie jego 
indywidualnych interesów 

I. 1 (-0,27), 2 (-0,22), 4 (-0,51), 5 (0,27), 8 (0,56), 9 (-0,26)  

II. 1 (-0,45), 4 (-0,43), 8 (0,57) 

4. Przełożony dzieli się informacjami 
na temat wizji i strategii, miejsca 
danej komórki, pracownika w realiza-
cji zadań firmy 

I. 2 (0,31), 3 (-0,51), 7 (0,25), 8 (-0,33), 9 (0,32) 

II. 1 (0,33), 3 (-0,43), 7 (0,39), 8 (-0,57) 

5. System oceny i wynagradzania 
sprzyja pracy indywidualnej a nie 
zbiorowej 

I. 1 (-0,35), 3 (0,27), 7 (-0,26), 8 (0,23), 9 (-0,24) 

II. 1 (-0,50), 7 (-0,32) 

6. Pracownicy są nagradzani za 
dzielenie się wiedzą ze współpracow-
nikami 

I. 1 (0,39), 2 (0,23), 7 (0,34), 9 (0,38)  
II. 2 (0,49) 

7. Współpraca jest traktowana jako 
jeden z ważnych atrybutów kultury 
organizacyjnej 

I. 1 (0,28), 2 (0,36), 4 (0,25), 5 (-0,26), 6 (0,34), 8 (-0,31), 9 
(0,26)   

II. 1 (0,50), 2 (0,35), 4 (0,39), 5 (-0,32), 8 (-0,39) 

8. Konkurencja między pracownikami 
stanowi barierę dla przepływu wiedzy 
w firmie 

I. 3 (0,56), 4 (-0,33), 5 (0,23), 7 (-0,31)  

II. 1 (-0,45), 3 (0,57), 4 (-0,57), 7 (-0,39) 

9. Pracownicy regularnie dzielą się 
wiedzą 

I. 1 (0,32), 2 (0,32), 3 (-0,26), 4 (0,32), 5 (-0,24), 6 (0,38), 7 
(0,26)  

II. 1 (0,40), 2 (0,32) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie odpowiedzi respondentów. 

 
  

                                                 
5  H. Bij, X. M. Song, M. Weggeman, op. cit., s. 165-170. 
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Podsumowanie 
 
 Analiza odpowiedzi respondentów pozwala na stwierdzenie, że w bada-
nych firmach wymiana wiedzy odbywająca się na płaszczyźnie formalnej, 
wspomagana jest przez kontakty nieformalne w postaci spotkań i wyjazdów 
integracyjnych oraz inicjowania spotkań między pracownikami, którzy powinni 
ze sobą współpracować. Takie praktyki stosowane w przedsiębiorstwie zmniej-
szają opory przed dzieleniem się wiedzą i ułatwiają pracownikom zawieranie 
produktywnych relacji. Badania pokazują także, że popularne w firmach jest 
powielanie wiedzy w drodze jej przekazywania przez pracowników uczestni-
czących w szkoleniach innym członkom organizacji. Innymi słowy, znaczna 
część badanych firm nie tylko szkoli pracowników, ale dba również o rozpo-
wszechnianie wiedzy zdobytej podczas szkoleń w organizacji. Ponadto badane 
firmy stosują też inne procedury wzajemnego kształcenia się pracowników. Do 
tych procedur zaliczyć można najczęściej stosowany spośród uwzględnionych 
w badaniu metod mentoring i coaching, zespoły indywidualnego uczenia się 
kierowników, systemy rotacji pracowników i kadry menedżerskiej czy dążenie 
do wykształcenia swojego następcy. Nasuwa się wobec tego wniosek, iż w ba-
danych przedsiębiorstwach zgodnie z tym, co jest przedstawiane w literaturze 
przedmiotu, dzielenie się wiedzą związane jest w istotny sposób z szeroko ro-
zumianym systemem szkoleń pracowników.  
 Natomiast, jeśli chodzi o kulturę organizacyjną to wyniki badań wskazują, 
że pożądane jest połączenie procesu dzielenia się wiedzą z systemem motywa-
cyjnym. Należy stworzyć taki system motywowania, który doceni zarówno 
osoby dzielące się wiedzę, jak i osoby ją wykorzystujące. Można tego dokonać 
poprzez odpowiednio skonstruowany system zachęt materialnych i niematerial-
nych do dzielenia się wiedzą, który uwzględnia także wynagradzanie za współ-
pracę i uzależnia indywidualne premie pracowników od wyników pracy zespo-
łowej, co zmniejsza skalę konkurencji w firmie. Jest to jednak tylko wtedy moż-
liwe, jeżeli organizacja przeanalizowała i zrozumiała powody, dla których pra-
cownicy nie chcą lub nie są w stanie dzielić się wiedzą6.  
  

                                                 
6  Zob.: K. M. Bartol, S. Abhishek, Encouraging knowledge sharing: the role of organiza-

tional reward systems, Journal of Leadership & Organizational Studies, 2002, nr 1, s. 64-71. 
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THE PROCESS OF KNOWLEDGE SHARING IN THE ENTERPRISE:  

RESULTS OF EMPIRICAL STUDIES 

 

 

Summary 

 

 The aim of the study is to present the results of empirical research on the issue of 

sharing knowledge in the enterprise, and in particular the frequency of use and suitabili-

ty of certain methods and practices for the process of sharing knowledge and selected 

factors that characterize the culture of the organization, which are essential for this 

process. Therefore, in the first part of the work is presented in a concise manner the 

sharing of knowledge as one of the basic processes of knowledge management, having 

regard, in particular the description of those issues that are related to the research results 

presented later. In the second and third parts are discussed the results of empirical stu-

dies carried out in two groups of companies in 2005 and 2009. 

 
Translated by Paweł Bator, Maria Majewska-Bator 
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STRATEGICZNA ROLA INFORMACJI W ZARZĄDZANIU ZMIANAMI  
WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

„Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie przyszłością, 

a zarządzanie przyszłością to zarządzanie informacją” 

M. Harper 

 
Wprowadzenie 
 
 Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonujące w warunkach „nowej eko-
nomii”, której cechą charakterystyczną jest dominacja szeroko rozumianych 
zasobów niematerialnych nad materialnymi, w tym informacji, relacji, kapitału 
ludzkiego, kreatywności; zmuszone są do permanentnego przekształcania, mo-
dyfikowania polityki organizacyjnej, struktur, postaw ludzkich, celem zwięk-
szenia swej sprawności działania. 
 „Nowa ekonomia” czy „gospodarka oparta na wiedzy” jako kolejny etap 
przemian cywilizacyjnych, kształtowana głównie pod wpływem innowacyjnych 
rozwiązań techniczno-technologicznych, nasilenia się konkurencji w skali mię-
dzynarodowej, nowych sposobów zarządzania na szczeblu makro-, mezo-  
i mikroekonomicznym, stanowi system, w którym główne podmioty ekono-
miczne mogą uzyskiwać informację i stosować wiedzę poprzez zmianę swoich 
zdolności strategicznych1.  

                                                 
1  Zob. E. Skrzypek, Wiedza jako czynnik sukcesu organizacji w warunkach zmienności 

otoczenia, [w:] Zmiany jako czynnik rozwoju organizacji, Wyd. KUL, Lublin 2003, s. 23;  
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 Nowy charakter gospodarki napędzanej przez wiedzę, cechuje myślenie 
globalne, które wymaga informacji wieloaspektowych i szczegółowych. Myśle-
nie to określa współczesny paradygmat informacyjny działalności przedsiębior-
stwa, który opiera się na konieczności2: 

 rozszerzenia zasobów niematerialnych szczególnie w procesie doskona-
lenia wiedzy o tym, co jest dla przedsiębiorstwa ważne i efektywne, 

 premiowania ludzi umiejących dzielić się informacjami, ale także umie-
jętnie chroniących informacje przed osobami do tego niepowołanymi.  

 Wyzwania „nowej ekonomii” prowadzą do tego, iż każde przedsiębiorstwo 
zmuszone jest do pozyskiwania użytecznych, wiarygodnych informacji o swoim 
otoczeniu. To warunki, w których informacja jest: swoistym zasobem, niemate-
rialnym narzędziem pracy, źródłem wiedzy i przewagi konkurencyjnej, źródłem 
zbiorowych korzyści członków organizacji, gwarancją trwałości przedsiębior-
stwa, czynnikiem minimalizującym ryzyko działalności. 
 Celem niniejszego artykułu jest próba podkreślenia roli informacji w pro-
cesie zmian, wynikających przede wszystkim z burzliwości otoczenia przedsię-
biorstwa. Przedstawione uwagi, dotyczące tego zagadnienia, oparto na wyni-
kach badań teoretycznych. 
 
 
1. Informacja jako zasób strategiczny 
 
 Informacja w warunkach gospodarki opartej na wiedzy odgrywa coraz 
większą rolę w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw. Jako element 
kapitału intelektualnego ma wpływ na wzmacnianie zdolności przedsiębiorstwa 
do permanentnego kreowania wartości. W.M. Grudzewski i I.K. Hejduk pod-
kreślają, iż przedsiębiorstwo może osiągnąć przewagę konkurencyjną dzięki 
odpowiedniemu udziałowi w rynku, którego segmenty zostały uprzednio wy-
brane przy zastosowaniu oceny jakości i szybkości wytwarzania, dostępu do 
rynku, a także dzięki rozwojowi oraz innowacyjnemu i marketingowemu do-
skonaleniu produktu, dostępowi do zasobów strategicznych, a w szczególności 

                                                                                                                        

H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, Gospodarka oparta na wiedzy. Wybrane dylematy metodologiczne, 
[w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, pod red. A. Hermana, K. Poznańskiej, tom 2, 
Wyd. SGH, Warszawa 2008, s. 23. 

2  R. Borowiecki, M. Kwieciński, Koncepcja wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie 
przyszłości, http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref35_full.html 
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do kapitału intelektualnego3. Profesjonalne podejście do procesu zarządzania 
kapitałem intelektualnym, koncentrujące się na właściwym identyfikowaniu, 
pomiarze, kontrolowaniu, wykorzystaniu, kształtowaniu, odnawianiu, pomna-
żaniu, ochronie zasobów niematerialnych, stwarza szansę na radykalną reorien-
tację w sposobie myślenia i działania podmiotów gospodarczych. 
 Według K. Obłója przewagę strategiczną przedsiębiorstwa można budo-
wać na jego konkretnej silnej stronie lub czynniku sukcesu w branży czy też na 
zasobach i umiejętnościach jednocześnie4. Z kolei I. Bielski konstatuje, że 
przewagę konkurencyjną uzyskuje się poprzez ukształtowanie nowych zaso-
bów, zmianę jakości lub konfiguracji poszczególnych zasobów czy przez nowy 
sposób ich prezentacji i eksploatacji5. Najbardziej korzystne z punktu widzenia 
rozwoju zasoby przedsiębiorstwa tworzą tzw. potencjał strategiczny. P. Talar-
czyk przyjmując za kryterium oceny szeroko rozumianą trwałość, wyróżnia trzy 
grupy zasobów6: 

 zasoby mniej trwałe – zasoby rzeczowe, finansowe, lokalizacji, ludzkie, 
czyli te, które łatwo mogą być skopiowane przez konkurencję, 

 zasoby bardziej trwałe – zasoby relacji (budowa współpracy i lojalno-
ści), zasoby organizacyjne (systemy powiązań operacyjnych, wspólna 
realizacja projektów), 

 zasoby najbardziej trwałe – tworzenie wspólnych systemów transferu 
informacji między dostawcą a nabywcą. 

 Rosnąca konkurencja sprawia, iż rzetelna informacja stała się najdroż-
szym, najbardziej pożądanym towarem na rynku. Dostrzegalna aktualnie rewo-
lucja informacyjna ogarnęła już całą gospodarkę światową7. Nie ma żadnych 

                                                 
3  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, 

Warszawa 2004, s. 8. 
4  K. Obłój, Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1997, s. 76. 
5  I. Bielski, Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza 

Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000, s. 33.  
6  O trwałości danej przewagi konkurencyjnej decydują cztery podstawowe wyróżniki: 

możliwość zawłaszczenia, możliwość utrzymania, możliwość transferu, możliwość skopiowania. 
Zob. P. Talarczyk, Związki z nabywcami jako kluczowy zasób organizacji, [w:] Źródła konkuren-
cyjności przedsiębiorstw i instytucji w warunkach globalizacji rynków, pod red. M. Kokocińskiej, 
Wyd. AE , Poznań 2003, s. 50. 

7  Warto zaznaczyć, że po rewolucji przemysłowej przedsiębiorstwa uzyskiwały przewagę 
konkurencyjną głównie poprzez zastępowanie pracy ludzkiej maszynami. Informacje odgrywały 
wówczas mniejszą rolę, a ich przetwarzanie było głównie wynikiem pracy człowieka. Od drugiej 
połowy XX wieku rewolucja naukowo-techniczna doprowadziła do znaczącego przełomu w 
rozwoju technologii, rozwoju mikroelektroniki. Wciąż następuje przyspieszony proces umiędzy-



Bogusław Bembenek, Teresa Piecuch 28

przesłanek ku temu by sądzić, że eksplozja informacji, jakiej jesteśmy świad-
kami obecnie ulegnie zahamowaniu. Informacja od zawsze towarzyszyła dzia-
łalności przedsiębiorstw, jednak nigdy w takim stopniu, jak współcześnie nie 
odgrywała tak ogromnej roli, decydując o przetrwaniu i rozwoju, sukcesie lub 
porażce przedsiębiorstwa, wpływając na jego pozycję konkurencyjną. Zdaniem 
M.E. Portera, rewolucja informacyjna wpływa na konkurencję na trzy zasadni-
cze sposoby8: 

 zmienia strukturę sektora, a w trakcie tego zmienia reguły konkurencji, 
 stwarza przewagę konkurencyjną, umożliwiając firmom osiąganie lep-

szych wyników od tych, które uzyskują ich rywale, 
 rodzi zupełnie nowe dziedziny działalności, często na bazie obecnych 

operacji firmy. 
 Informacje wykorzystywane przez menedżerów współczesnych przedsię-
biorstw powinny wykazywać się szeregiem cech, wyznaczających ich jakość, 
chociażby: relatywnością, dokładnością, aktualnością, kompletnością, spójno-
ścią, odpowiedniością, dostępnością, wiarygodnością. Jest to niezmiernie waż-
ne, gdyż jakość informacji decyduje o powodzeniu wielu przedsięwzięć w or-
ganizacji. Wśród najczęściej prezentowanych w literaturze przedmiotu zasad, 
warunkujących osiąganie wysokiej jakości informacji, znajdują się9: 

 zasada selekcji, która wskazuje raczej na nadmiar, a nie na niedostatek 
informacji w pracy współczesnego kierownika, stąd konieczna jest ich 
selekcja. Badania dowodzą, że w przypadku zasobów informacyjnych 
obowiązuje zasada „20–80”. Dowodzi ona, że jedynie 20% informacji 
docierających do kierownictwa to informacje istotne, dotyczące pro-
blemów kluczowych i w 80% przesądzających o wynikach działalności 
danego przedsiębiorstwa; 

 zasada wiarygodności – związana jest z faktem występowania licznych 
przekłamań informacji; wymaga m.in. wyrywkowego sprawdzania au-
tentyczności uzyskanych informacji; 

 zasada aktualności, która wskazuje na konieczność opracowywania in-
formacji w sposób minimalizujący opóźnienia w ich dystrybucji. 

                                                                                                                        

narodawiania życia w skali świata, wzrost współzawodnictwa w podziale światowej przestrzeni 
komunikacyjnej. Zob. M. E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 98.  

8  Ibidem, s. 92.  
9  M. Kwieciński, Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa – Kraków 1999, s. 20.  
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 Pozyskiwanie informacji jest procesem bardzo kosztowym, dlatego decy-
zja o tym jakiego typu i w jakim wymiarze informacje są niezbędne przedsię-
biorstwu, wina być należycie przemyślana. Przekazywanie jej osobom niekom-
petentnym czy jednostkom, które jej nie potrzebują jest w swej naturze nieefek-
tywnym działaniem. Bardzo ważny jest też odpowiedni obieg informacji  
w przedsiębiorstwie. Co prawda firma może sprawnie funkcjonować ze złym 
obiegiem informacji, ale tylko do pewnego momentu krytycznego. Nie mniej 
jednak informacje powinny stale krążyć a nie zalegać w formie zapasów. Po-
winno się je rozpowszechniać, umiejętnie dzielić się nimi w ramach organizacji. 
Wymiana informacji wzbogaca, stymuluje współzawodnictwo, sprzyja kre-
atywności i innowacyjności. Osoba, która się nią dzieli nie traci, a wzbogaca się 
o sprzężenie zwrotne odbiorcy informacji.  
 
 
2. Informacje źródłem wiedzy współczesnych przedsiębiorstw 
 
 Funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa to w dużej mierze dzia-
łalność oparta na pozyskiwaniu odpowiednich informacji, będących źródłem 
wiedzy, stanowiącej podstawowy, strategiczny zasób. Pozyskiwaniu i przetwa-
rzaniu danych służą systemy informacyjne, w tym informatyczne, obejmujące 
wiele metod implementacyjnych, od prostych plików i systemów do skompli-
kowanych, heterogenicznych baz danych.  
 Z uwagi na dynamiczne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa, J. Trout 
konstatuje, że firmy zarówno potrzebują lepszego wywiadu, by przewidywać 
ruchy konkurencji, jak i bezpośredniej wiedzy o tym, jak atakować, osaczyć 
swoich konkurentów, jak bronić swoich pozycji, kiedy prowadzić wojnę party-
zancką10. Warto nadmienić, iż wywiad gospodarczy często w literaturze przed-
miotu utożsamiany jest z zarządzaniem strategicznym informacją. Rozumiany 
w ten sposób wywiad staje się swoistym narzędziem permanentnego poznawa-
nia rynków, technik i sposobów myślenia konkurentów oraz partnerów czy 
innych kluczowych interesariuszy, ich kultury, inteligencji i zdolności realizacji 
określonych zamierzeń11.  

                                                 
10  J. Trout, Trout o strategii, PWE, Warszawa 2005, s. 81. 
11  M. Kwieciński,  Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, op. cit., s. 31.  
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 Teoretycy, jak i praktycy gospodarczy podkreślają, iż zdolność szybkiego 
tworzenia nowej wiedzy w przedsiębiorstwie obejmuje dwa podstawowe wy-
miary, takie jak: zdolność poszczególnych pracowników do generowania no-
wych elementów wiedzy i umiejętność dzielenia się nimi z innymi, żeby można 
było doprowadzić do konsensusu, co do sposobu działania12. Transfer wiedzy 
jako przepływ wiedzy, w określonej formie, między określonymi podmiotami 
(dawcą i biorcą) może polegać także na pozyskiwaniu przedsiębiorczych ludzi 
oraz na stworzeniu im korzystnych warunków do wymiany informacji13. Dzięki 
procesom dzielenia się wiedzą i jej rozpowszechniania, pojedyncze, wyizolo-
wane informacje lub umiejętności przekształcają się w zasoby wiedzy służące 
całej organizacji14. 
 Pracownicy funkcjonujący w ramach odpowiedniego klimatu organizacyj-
nego, klimatu sprzyjającego m.in. rozwojowi ich kreatywności, powinni umieć 
stworzyć z posiadanych zasobów informacji rzeczywistą przewagę strategiczną. 
Dzięki pozyskiwanej wiedzy, mądrości pracowników, ich intuicji, firma jest  
w stanie zdobyć, utrzymać przywództwo intelektualne. Przywództwo to będzie 
trwać tak długo,  jak długo przedsiębiorstwo będzie w stanie stale generować 
nową wiedzę, upowszechniając ją wewnątrz swej organizacji i przekształcając 
w nowe kompetencje.  
 
 
3. Zarządzanie zmianami jako warunek rozwoju przedsiębiorstwa 
 
 Zmienność i złożoność środowiska biznesu, w tym zmienność warunków, 
charakteru, metod konkurowania, rozwój zaawansowanych technologii, dostęp 
do wiedzy i globalna konkurencja powodują, iż tworzenie przewagi konkuren-
cyjnej wymaga zdolności do ciągłej zmiany strategii działania w sposób nie tyle 
adaptacyjny, co antycypacyjny, kreatywny. J.D. Antoszkiewicz twierdzi, że 

                                                 
12  C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej 

wartości wraz z klientami, PWE, Warszawa 2005, s. 170. 
13  M. Bratnicki, Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Wyd. Gnome, Katowice 

2001, s. 59. 
14  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2002, s. 43. 
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wygrać na ostrym i konkurencyjnym rynku może jedynie to przedsiębiorstwo, 
które będzie skłonne podjąć wysiłek ustawicznych zmian15. 
 Pojęcie zmiany w literaturze przedmiotu, z uwagi na źródło, rozmiar, zło-
żoność, zakres, dynamikę, efekty tego zjawiska, jest różnorodnie interpretowa-
ne. Najczęściej przytaczane definicje wskazują, iż zmiana to16:  

 funkcja systemu, polegająca na walce z entropią i dążeniu do doskona-
lenia oraz poprawy swej pozycji w otoczeniu;  

 celowe i świadome działanie polegające na przejściu organizacji ze sta-
nu obecnego do stanu innego, jednoznacznie odmiennego;  

 wprowadzenie nowego rozwiązania; 
 istotna modyfikacja jakiejś części organizacji, a także trwała korekta 

lub modyfikacja stosunków miedzy celami, zadaniami, ludźmi i zaso-
bami. 

 Zdaniem Z. Mikołajczyk zmiany adaptacyjne wynikające z ekonomicznej 
konieczności rozwoju, poprawy dotychczasowego funkcjonowania, podniesie-
nia jego efektywności, polegają na doskonaleniu systemu, ale nie prowadzą do 
zmiany jego charakteru, zbliżając się w swym znaczeniu do pojęcia modyfika-
cji17. Tym samym adaptacja do zmian w otoczeniu może zachodzić poprzez 
adaptację autonomiczną, czyli samoistną reakcję organizacji w izolacji od in-
nych podmiotów bądź poprzez adaptację interorganizacyjną (kooperacyjną), 
czyli w powiązaniu z innymi podmiotami18. Tego typu zmiany mają charakter 
ewolucyjny, stopniowy, zachowawczy, odtwórczy. Z kolei zmiany innowacyjne 
zakładają poprawę elastyczności i efektywności funkcjonowania przedsiębior-
stwa oraz szybkie reagowanie i dostosowywanie możliwości własnych organi-
zacji do wyzwań, jakie stawia sytuacja w otoczeniu19. W tym przypadku zmiany 
mają bardziej gwałtowny, rewolucyjny charakter i z założenia dotyczą zmiany 
strategii działania organizacji. 
 Zmiany w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa, nie tylko pozwalają 
mu na dalsze przeżycie, lecz także umożliwiają nieustanne odradzanie się, sa-
                                                 

15  J.D. Antoszkiewicz, Rozwiązywanie problemów firmy. Praktyka zmian, Wyd. Poltext, 
Warszawa 1998, s. 17. 

16  B. Kożuch, Nauka o organizacji, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009, s. 224. 
17  Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, 

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 20. 
18  S. Luściński, Zdolność do kooperowania z otoczeniem a rozwój organizacji, „Zagadnie-

nia techniczno-ekonomiczne” 2003, tom 48, zeszyt 1, s. 169. 
19  Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie ..., , op. cit., s. 19. 
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moodnowę, zdobywanie umiejętności wykorzystywania pojawiających się wy-
zwań sprzyjających uzyskiwaniu długookresowej efektywności i skuteczności; 
przezwyciężają bariery uczenia się zarówno pojedynczych pracowników, jak  
i całego przedsiębiorstwa; sprzyjają zarządzaniu procesem ekonomicznego zdo-
bywania niezbędnej wiedzy, rozpowszechnianiu jej i stosowaniu20. Proces sa-
moodnowy to: proces innowacji w istniejących praktykach, rutynie postępowa-
nia i strukturach, systematyczne odcinanie się od przeszłości i poszukiwanie 
szans na innowacje zarówno w wytwarzanych produktach, świadczonych usłu-
gach, technologii, jak i metodach czy technikach działania21. W procesie tym 
bardzo cenna jest informacja, dostarczająca wiedzy o zachodzących w otocze-
niu zjawiskach i procesach. Przedsiębiorstwom, które nie wiedzą, jak się zmie-
niać w rytm zachodzących zmian, które nie przystosowują się i nie reagują od-
powiednio szybko, grozi upadek, gdyż nie mają szans na dalsze przetrwanie22. 
 J.M. Baugier i S. Vuillod uważają, że pozycja konkurencyjna przedsiębior-
stwa będzie tym korzystniejsza, im przedsiębiorstwo będzie precyzyjnej zarzą-
dzać zmianą, w tym lepiej wyposażać się w system wewnętrznego komuniko-
wania, którego sprawność uzależniona jest od jakości wybranej struktury orga-
nizacyjnej i systemu informacji23. Zarządzanie zmianami jest tą kluczową umie-
jętnością, dziedziną aktywności przedsiębiorstwa, która przejawia się w umie-
jętności identyfikacji potrzeby zmian, diagnozy potencjału organizacyjnego, 
tworzenia wizji zmian, identyfikacji i realizacji strategii zmian, monitoringu  
i ewaluacji procesu zmian. Koncepcja ta stanowi zespół logicznie, spójnie, 
kompleksowo ze sobą powiązanych i uporządkowanych czynności, ukierunko-
wanych na realizację założonych celów24. Celem tego procesu może być zarów-
no reorganizacja, dostosowanie przedsiębiorstwa do zmian jego obecnego  
i (lub) przyszłego otoczenia, jak i kreowanie innowacji w sposób względnie 
niezależny od aktualnych lub przewidywanych trendów zmian. Strategiczna 
reorganizacja przedsiębiorstwa jako przekształcenie istniejącego układu, doty-
czące m.in. spłaszczania struktur organizacyjnych, stymulacji sprzedaży, opty-
                                                 

20  J. Penc, Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu. Procesy adaptacji i współpracy, część 
I, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002, s. 26-27. 

21  P. Nesterowicz, Organizacja na krawędzi chaosu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 
Kraków 2001, s. 87. 

22  R.B. Tucker, Zarządzanie z przyszłością, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998, s. 8. 
23  Zob. J.M. Baugier, S. Vuillod, Strategie zmian w przedsiębiorstwie. Nowoczesna metoda, 

Wyd. Poltext, Warszawa 1993, s. 17. 
24  J. Majchrzak, Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wyd. AE , Poznań 2002, s. 34. 
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malizacji kosztów, wdrażania nowoczesnych systemów informacji zarządczej, 
przyczynia się nie tylko do podwyższania jego efektywności funkcjonowania, 
ale również do wzrostu zdolności do ciągłego doskonalenia, zdolności do dal-
szych zmian25. 
 W procesie zarządzania zmianami szczególną funkcję pełni agent zmiany, 
czyli osoba kierująca lub wiodąca, wyróżniająca się odpowiednimi umiejętno-
ściami merytorycznymi, przywódczymi i osobistą efektywnością26. Priorytetem 
jest umiejętność przywództwa, czyli łatwość inicjowania i podtrzymywania 
istotnych zmian, celem efektywnej pracy wszystkich zaangażowanych uczest-
ników organizacji na rzecz zmian, przy jednoczesnym wykorzystaniu sił kształ-
tujących te zmiany. Przywództwo pozwala menedżerowi przekonywać innych, 
by entuzjastycznie dążyli do określonych celów strategicznych, taktycznych czy 
operacyjnych27. Jednak by zminimalizować ryzyko związane z przeprowadza-
nymi zmianami agent zmiany winien zadbać o szybkie dostarczanie informacji, 
odpowiedniej pod względem treści i formy, będącej odpowiedzią na istotne 
zagadnienia w danym momencie. Z uwagi na złożoność procesu podejmowania 
decyzji w ramach zarządzania zmianami wysoka jakość informacji warunkuje: 

 trafne identyfikowanie szans, zagrożeń, słabych i mocnych stron orga-
nizacji, 

 trafne definiowanie problemów w organizacji i diagnozowanie ich 
przyczyn, 

 trafną ocenę bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, 
 odpowiednio szybkie określenie potrzeby zmian, 
 lepsze zrozumienie istoty różnorodnych zmian, 
 jasne i precyzyjne określenie celów i obszarów zmian, 
 profesjonalne określenie strategii rozwoju, 
 pomyślność implementacji działań restrukturyzacyjnych, w tym: rze-

czywiste włączenie się wszystkich członków organizacji w proces per-
manentnych zmian, prawidłową politykę ekonomiczną-finansową, 
trwałe zapewnienie finansowania procesu zmian, 

                                                 
25  M. Lisiecki, Konieczność zmian oraz ogólne zasady ich wprowadzania w organizacjach, 

[w:] Zmiany jako czynnik rozwoju organizacji, Wyd. KUL, Lublin 2003, s. 16. 
26  J. Stoner, R. Freeman, D. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 1999, s. 406. 
27  W ramach formalnych organizacji, przywództwo jest wyrazem osobistej władzy mene-

dżera. Zob. B. Pełka, Zarządzanie przedsiębiorstwami i menedżeryzm, ORGMASZ, Warszawa 
1996, s. 16 i 44. 
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 pomyślność realizacji celów strategicznych, taktycznych, operacyjnych. 
 W procesie zarządzania zmianą zasadne jest także promowanie podejścia 
partnerskiego w relacjach inter-, i intraorganizacyjnych oraz interpersonalnych, 
opartego na wzajemnym zaufaniu. W takim przypadku minimalizowane mogą 
być bariery pozyskiwania danych a w konsekwencji niezwykle cennych infor-
macji, determinujących sprawny przebieg zmian. 
 Wprowadzanie zmian pociąga za sobą wiele znaczących konsekwencji  
w dziedzinie zasobów, kultury oraz sytuacji ludzi zatrudnionych w danym 
przedsiębiorstwie. E. Masłyk-Musiał podkreśla, że proces przekształcenia sta-
rych wartości w nowe, identyfikacja z nowymi wierzeniami, bohaterami i ucze-
nie się nowych rytuałów wymaga od uczestników organizacji pewnej motywa-
cji, a od kierownictwa stworzenia warunków dla sukcesu przeprowadzanych 
zmian28. Wymaga także społecznej wrażliwości, koncentracji na ludziach, tak 
by byli oni w pełni gotowi i byli w stanie aktywnie włączyć się w proces zmian. 
Ponadto właściwe informowanie, dokształcanie pracowników w procesie trans-
formacji organizacji może zminimalizować lub całkowicie wyeliminować pro-
blem oporu pracowników wobec zmian. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Współczesne przedsiębiorstwa znajdują się pod bardzo silną i wciąż nara-
stająca presją zmian. W odróżnieniu od tradycyjnie ujmowanego modelu go-
spodarki, w gospodarce opartej na wiedzy, kluczowym czynnikiem decydują-
cym o konkurencyjności przedsiębiorstw jest nie tyle posiadanie i własność 
zasobów produkcyjnych, co możliwość dostępu do nich i sprawnego korzysta-
nia z nich29. Nowy system gospodarki opartej na wiedzy pobudza zatem inno-
wacyjność, co przesądza o roli i miejscu kapitału intelektualnego w tworzeniu 
strategii rozwoju zarówno gospodarki kraju, regionu, jak i poszczególnych 
przedsiębiorstw.  
                                                 

28  E. Masłyk-Musiał, Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, 
Wyd. UMCS, Lublin 1996, s. 130. 

29  Realizację tego uwarunkowania umożliwia m.in. dynamiczny rozwój technologii infor-
macyjnych, wpływający na ograniczenie czynnika odległości przestrzennej i czasowej. Zob. A. 
Herman, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Przed-
siębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, ORGMASZ, Warszawa 
2003, s. 147. 
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 Pojawiające się na rynku nowe technologie informacyjne i komunikacyjne 
dynamicznie przekształcają codzienne życie ludzi, relacje między przedsiębior-
stwami a klientami, dostawcami, pozwalając na zwiększenie zasobu wiedzy  
i skuteczniejsze konkurowanie. Umiejętność implementacji różnorodnych tech-
nik informacyjnych w przedsiębiorstwach, przeprowadzających zmiany w róż-
nych sferach swego funkcjonowania, skutkuje wzrostem sprawności działania, 
obniżką kosztów, wzrostem wydajności pracy, uelastycznieniem organizacji, 
wzmocnieniem konkurencyjności.  
 W wyniku permanentnego rozwoju technik informacyjnych zmienia się 
także podejście do budowy i kształtowania relacji w ramach organizacji. Efek-
tem tego są chociażby takie koncepcje organizacji jak: organizacja w ruchu, 
organizacja sieciowa, organizacja wirtualna, organizacja ucząca się czy organi-
zacja inteligentna. Nowy wymiar organizacji jest przedmiotem ciągłych badań  
i analiz. Obserwacja tendencji w tym zakresie pozwala przypuszczać, iż organi-
zacje przyszłości, projektowane jako elastyczne całości, zapewnią tworzenie 
stosownej wiedzy organizacyjnej oraz budowanie właściwej etyki współdziała-
nia30.  
 W obliczu turbulentnego otoczenia, biorąc pod uwagę wielość przenikają-
cych działań w ramach procesu zarządzania zmianami, należy przyjąć, iż ak-
tywna działalność informacyjna w każdym przypadku sprzyjać będzie doskona-
leniu, rewitalizacji, transformacji organizacji, w zależności od zidentyfikowa-
nych potrzeb, w tym długofalowemu tworzeniu i pomnażaniu wartości firmy.  
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Summary 

 
 The article presents chosen issues of treating the knowledge-based economy biuld-

ing process. At the begining the authors characterizes the strategic part of information, 

then relates it to the the foundation of the knowledge-based economy and the context of 

strategic reorientation of contemporary enterprises. The article underlines in process of 

changes the part of information. 
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ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W DOBIE NOWEJ GOSPODARKI 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Przełom cywilizacyjny, którego jesteśmy świadkami, związany jest z po-
jawieniem się Nowej Gospodarki,  gospodarki opartej na wiedzy, która staje się 
zasobem strategicznym na wszystkich szczeblach gospodarowania. Obecnie to 
nie kapitał materialny, ale intelektualny ma kluczowe znaczenie w rozwoju 
organizacji i jest podstawowym czynnikiem jej sukcesu. 
 Obecną gospodarkę określa się jako gospodarkę opartą na wiedzy- GOW 
(ang. knowledge economy). Wiedza i kompetencje stają się głównymi czynni-
kami przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw działających w dzisiejszych 
realiach gospodarczych, dlatego zarządzanie wiedzą (ang. knowledge manage-
ment) staje się bardzo ważnym procesem biznesowym. Przed firmami staje 
wyzwanie nauczenia się działać w warunkach ekonomii wiedzy. 
 Pojęcie Nowa Gospodarka jest stosowane w celu podkreślenia dwóch pod-
stawowych uwarunkowań przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy: globali-
zacji i najnowszych technologii informacyjnych. Pojęcie to związane jest z za-
stosowaniem elektronicznych technik i technologii służących tworzeniu, pozy-
skiwaniu, przechowywaniu i wykorzystywaniu wiedzy w celu zdobycia  
i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Postęp techniczny i technologiczny 
pozwalający na przesył informacji oraz globalizacja są dwoma zjawiskami  
i siłami, które kształtują zmiany we wszystkich dziedzinach życia w XXI wie-
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ku. Kwestie informacji są w centrum uwagi. Nową Gospodarkę wyróżnia rola 
informacji, rozwijające się dynamicznie technologie teleinformatyczne oraz 
procesy globalizacji.  
 Nowa Gospodarka nie została jeszcze jednoznacznie zdefiniowana, jed-
nakże prawie powszechną akceptację zyskuje pogląd, że globalizacja oraz roz-
wój i rozpowszechnianie rozwiązań technologicznych zasadniczo zmienia prak-
tykę biznesu, zarządzania i marketingu. Określenia jak handel elektroniczny czy 
wirtualna organizacja opisują nowe środowisko prowadzenia działalności go-
spodarczej.  
 Już dziś można wyodrębnić pewne elementarne cechy tego nowego para-
dygmatu, w który wchodzi gospodarka światowa: informatyzacja, globalizacja, 
łączność sieciowa wszystkiego i wszystkich, suwerenność klientów oraz klu-
czowa rola wiedzy.1 
 
 
1. Znaczenie wiedzy w gospodarce 
 
 Wiedza w epoce globalizacji i Internetu jest zarówno zasobem, bogactwem 
i kapitałem jednocześnie. Tempo zachodzących przemian gospodarczych oraz 
procesy i zjawiska występujące w zmieniającym się otoczeniu, implikują,  
a nawet wymuszają potrzebę zrozumienia istoty i ogromnego znaczenia zasto-
sowania wiedzy. Dla współczesnych organizacji, które chcą przetrwać oraz 
mieć szansę na dalszy rozwój, wiedza powinna stanowić kluczowy zasób stra-
tegiczny. Oznacza to potrzebę opracowania oraz implementacji systemu zarzą-
dzania wiedzą w każdym obszarze działalności organizacji, jako procesu inte-
grującego, będącego wyznacznikiem realizacji przyjętych celów strategicz-
nych.2 
 Szczególne znaczenie dla współczesnych przedsiębiorstw ma kapitał inte-
lektualny obejmujący wysoko wykształconych pracowników posiadających 
wiedzę i umiejętności jej użytkowania do projektowania współczesnych syste-
mów technologii organizacji produkcji i świadczenia usług oraz sposobów  

                                                 
1  Por. M. Lebiecki: Co to jest Nowa Ekonomia. Modern Marketing 2000, nr 9, s. 66. 
2  Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Praca zb. pod red. B. Wawrzyniaka, Wydaw-

nictwo WSPIZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 72.  
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i technik zarządzania umożliwiających spełnienie oczekiwań klienta.3 Rosnąca 
kompleksowość, dynamika i nieciągłość otoczenia, poszerzanie się jego granic  
i coraz większy wpływ, jaki wywiera ono na  losy przedsiębiorstw, oznacza 
konieczność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania coraz większej 
liczby informacji w coraz krótszym czasie. Zmieniające się szybko otoczenie 
zmusza przedsiębiorstwa do silnego koncentrowania się  w celu osiągnięcia 
przewagi konkurencyjnej, poprzez niekonwencjonalne i innowacyjne zachowa-
nia.  
 Wiedza ma charakter dynamiczny, staje się najbardziej poszukiwanym 
produktem i kapitałem. Wszystko bowiem ma swój początek w umysłach ludzi, 
postawach, wrażliwości, ograniczeniach poznawczych, kompetencjach i syste-
mie motywacyjnym. Wiedza jest czymś więcej niż informacją, jako że jest ucie-
leśniona w ludziach. Wiedza stanowi domenę człowieka, a nie maszyny. Nośni-
kiem informacji może być na przykład komputer, podczas gdy zdobywać wie-
dzę, doskonalić, przetwarzać i przekazywać innym potrafi tylko człowiek. 
Człowiek jest zatem tyle wart, ile potrafi przekazać innym. Wiedza, która nie 
służy innym pozostaje bezużyteczna.4  
 Wiedza jako zasób w przedsiębiorstwie cechuje; 

 trudność do określenia prawa własności, 
 ciągłe upowszechnianie, 
 brak możliwości pomiaru lub wyceny. 

 Trudność do określenia prawa własności do zasobu, jakim jest wiedza 
wynika przede wszystkim z faktu, że posiadaczami wiedzy są zazwyczaj ludzie, 
którzy mogą przemieszczać się pomiędzy przedsiębiorstwami. Dlatego tak 
istotne jest odpowiednie wynagradzanie posiadaczy wiedzy, do momentu, do 
kiedy stanowią o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Poza tym wiedza 
jest zasobem, który stale się upowszechnia, ze względu na to, że jest powszech-
nie dostępna, przez co musi być stale odnawialna i zastępowana nową. Należy 
ponosić nakłady na odnawianie wiedzy lub ciągłe jej doskonalenie, ze względu 
na to, że wiedza nieodpowiednia, np. przestarzała przynosi odwrotne skutki niż 
oczekiwane. Wiedzy nie można też wycenić, gdyż nie istnieją powszechnie 
stosowane metody, czy też sposoby wyceny wartości wiedzy.  

                                                 
3  Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, 

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004, s. 40 
4  Por. E. Skrzypek: Jakość i efektywność. Wyd. UMCS, Lublin 2000, s. 289. 
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2. Klasyfikacja wiedzy w organizacji 
 
 Zarówno informacja, jak i wiedza przemieszczają się w organizacji po-
przez te same struktury, pełnią one jednak różne funkcje oraz przyjmują różne 
formy. Mądrość i wiedza są zawsze ucieleśnione w człowieku, są zdobywane 
przez uczącą się osobę i przez nią wykorzystywane. Wiedzę można podzielić na 
następujące kategorie:5  

 wiedzę typu know-what (wiedzieć co) – przyjmuje formę podobną do 
informacji i może być przesyłana za pomocą danych; 

 wiedzę typu know-why (wiedzieć dlaczego) – wyjaśnia rzeczywistość  
i odnosi się do zasad i prawa ruchu, wymaga zrozumienia podstawo-
wych zasad, reguł i idei; 

 wiedzę typu know-how (wiedzieć jak) – odnosi się do umiejętności  
i zdolności ludzi i zespołów do robienia czegoś, nieopisanych za pomo-
cą patentów i licencji lecz niezbędnych w momencie transferu techno-
logii, jest to wiedza wymagająca bezpośredniego doświadczenia; 

 wiedzę typu know-who (wiedzieć kto) – określa posiadaczy wiedzy  
i opisuje wiedzę, która jest w ich posiadaniu, ponadto odnosi się do 
społecznych zdolności do kooperacji i komunikacji z ekspertami ze-
wnętrznymi; jest przydatna, gdy niezbędny jest dostęp do wiedzy z róż-
nych obszarów, dziedzin czy dyscyplin naukowych. 

 W przedsiębiorstwie można wskazać na podział wiedzy według określo-
nych cech w przedsiębiorstwie. W przedsiębiorstwie można rozróżnić dwa pod-
stawowe rodzaje wiedzy:6 

 wiedzę formalną - jawną, 
 wiedzę cichą - ukrytą. 

 Wiedza formalna zwana jest także uzewnętrznioną. Wiedza ta jest jasno 
sprecyzowana i usystematyzowana. Można ją przedstawić w sposób formalny 
przy pomocy słów, liczb, znaków i symboli. Źródłem tej wiedzy są dokumenty, 
bazy danych i inne rodzaje zapisanych informacji, mające na celu pomoc  
w podjęciu właściwych decyzji. Mimo, że wiedza formalna cechuje się formal-
ną formą, jej pełne wykorzystanie często napotyka na bariery. Informacje znaj-
                                                 

5  Por. A. Fazlagić: Kapitał intelektualny jako element kapitału przedsiębiorstwa. 
http://www.uslugi.ae.poznan.pl 

6  Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Praca zb. pod red. K. Perechuda, Wydawnic-
two PWN, Warszawa 2005, s. 39-40.  
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dują się w wielu miejscach i różnych formach, dlatego też nie zawsze jest 
oczywiste, gdzie daną informację można odnaleźć. Ponadto występują proble-
my łączenia informacji, które w konsekwencji tworzą użyteczną wiedzę oraz 
odseparowania aktualnej wiedzy, od tej która jest już przedawniona.  
 Wiedza cicha (ukryta)  to wiedza występująca w codziennym działaniu, 
której nie potrafimy do końca sprecyzować. Problemem jest formalizacja i 
przekazywanie wiedzy cichej innym osobom. Wiedza cicha gromadzona jest 
wraz z doświadczeniem w każdym człowieku, będąc jego prywatnym osądem 
oraz intuicją, stąd jest trudna do magazynowania i przechowywania. Tradycyjną 
formą przekazywania tego rodzaju wiedzy jest forma słowna oraz poprzez 
wspólne doświadczenia. W małych przedsiębiorstwach  jest to efektywna forma 
pozyskiwania wiedzy, natomiast problem pojawia się wraz ze wzrostem przed-
siębiorstwa. Ta forma przekazywania staje się mniej efektywna, ponieważ licz-
ba koniecznych kanałów komunikacyjnych wzrasta w tempie geometrycznym 
w stosunku do liczby pracowników. Szacuje się, że wiedza cicha stanowi około 
80 % wiedzy w przedsiębiorstwie, tak więc koniecznością stało się zarządzanie 
tego typu wiedzą.7 
 Najważniejszą rzeczą jest właściwe zrozumienie istoty wiedzy i tym sa-
mym pozyskania umiejętności jej zdobywania, rozwoju oraz efektywnego  
i skutecznego posługiwania się nią. Wiedza powinna być utożsamiana z poję-
ciem kompetencji i rozumiana w aspekcie sprawnościowym jako skuteczne 
posługiwanie się oraz wykorzystywanie istotnych z punktu widzenia danej or-
ganizacji informacji. Elementem bazowym dla wiedzy są odpowiednie informa-
cje, które same w sobie jednak nie tworzą wiedzy.8  
 Zarówno sposób tworzenia wiedzy, jak i jej wykorzystanie jest znacznie 
zróżnicowane, w zależności od kadry kierowniczej, specyfiki działania danego 
przedsiębiorstwa, jego tradycji, kultury, organizacji i metod zarządzania oraz 
otoczenia. 
 Wiedza jawna to każda forma informacji i doświadczenia, którą można 
szczegółowo wyartykułować, skodyfikować, uznać za trwałą oraz upowszech-
niać. Jest łatwa do rozpowszechniania wśród pracowników organizacji. Jest 
jedyną formą wiedzy zauważoną w przedsiębiorstwie. 

                                                 
7  Zarządzanie wiedzą w (…), op.cit, s. 40. 
8  B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, 

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002, s. 69. 
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 Natomiast wiedza jawna wyraża to, co wiemy. W większości przedsię-
biorstw wiedza ukryta jest wspólnym niepisanym kodeksem wartości, wizji, 
zwyczajów, wzorców postępowania, postaw i opinii rządzących poczynaniami 
grupy.  Wiedza ukryta jest  pragmatyczna, ma charakter eksperymentalny, sytu-
acyjny. Wyrasta z bezpośredniego doświadczenia i działania, dlatego też często 
nazywana jest wiedzą praktyczną. Wiedza ta jest stosowana przez pracowników 
podświadomie, trudna do wyartykułowania, zwykle przekazywana w bezpo-
średnich kontaktach w formie opowiadań i wspólnych doświadczeń. 
 Przewagę konkurencyjną opartą na wiedzy można postrzegać w różny 
sposób. Chodzi o wiedzę zarówno techniczną, jak i naukową, którą się przed-
siębiorstwo posługuje, chociaż zazwyczaj nie stworzyło jej samo. „Przewaga 
konkurencyjna polega na opanowaniu zastosowań, które samo w sobie jest wie-
dzą i sekretem firmy. Wymaga ono nakładów kapitału finansowego i intelektu-
alnego i nie jest powszechnie dostępne, choć może zostać skopiowane przez 
inne firmy, ponoszące znacznie mniejsze nakłady.”9 Jednakże, jeżeli takie na-
śladownictwo (jest to po prostu rodzaj benchmarkingu) jest stosowane, tym 
mniejsze korzyści, gdyż tak uzyskana przewaga konkurencyjna jest zazwyczaj 
bardziej krótkotrwała. Podejście do przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy 
w ujęciu szerszym wynika z uznania za wiedzę wszelkiej użytecznej informacji, 
którą firma posiada na zasadach wyłączności i którą jest w stanie wykorzystać 
w celu osiągnięcia lub umocnienia przewagi konkurencyjnej.  
 Postęp technologiczny zaczyna nie tylko pomagać w coraz szybszym roz-
woju gospodarki, zaczyna także wpływać na jej kształt. Coraz doskonalsze 
techniki przekazu, agregacji i obróbki informacji pozwalają na dużo sprawniej-
sze zarządzanie przedsiębiorstwami, co doprowadziło do ogromnej fali fuzji  
i przejęć na świecie.  
 Sama rewolucja technologiczna nie wystarcza, aby postęp społeczno-
gospodarczy w epoce globalizacji szedł do przodu. Jest ona w stanie pokony-
wać granice fizyczne i z tego punktu widzenia w zasadzie nie ma już jakichś 
ekonomicznie znaczących niedostępnych zakątków ziemi, nie ma zatem i regio-
nów, gdzie nie można by z czysto technicznego punktu widzenia zainwestować, 
wyprodukować, sprzedać czy kupić.10 Konieczne jest tworzenie nowego ładu 
                                                 

9  A. K. Koźmiński: Jak zbudować ... op. cit., s. 155. 
10  Por. G. Kołodko: „Nowa  gospodarka” i stare problemy. „Nowa gospodarka” i jej impli-

kacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych. Wyd. Key Text sp. z o.o., 
Warszawa 2001, s. 16.  
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instytucjonalnego na skalę międzynarodową, przy pomocy technik przekazy-
wania informacji oraz odpowiedniego wykorzystania wiedzy. 
 Właściwie teraz barierą nie jest już ani zakres, ani tempo przekazywania 
informacji, ze względu na stosowane techniki i technologie, ale przede wszyst-
kim zdolność do sensownego wykorzystania tych możliwości. 
 Warunkiem rozwoju zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach jest dosta-
tecznie rozwinięta infrastruktura informacyjna. Jednakże konieczne jest ponie-
sienie wysokich nakładów na inwestycje w wiedzę. Przede wszystkim na 
kształcenie oraz rozwój umiejętności, badania naukowe oraz rozwój w szerokim 
tego pojęcia znaczeniu. 
 
 
3. Modele zarządzania wiedzą 
 
 Istnieją pewne modele i narzędzia zarządzania wiedzą wykorzystywane  
w przedsiębiorstwach. Do głównych modeli zarządzania wiedzą, według Auto-
rów artylułu, można zaliczyć: 

1. model japoński, 
2. model procesowy. 

 Model japoński11 - autorami tego modelu są Nonaka i Takeuchi. Model ten 
nazywany jest „spiralą wiedzy” i uznawany jest za najbardziej nowatorski  
i wybiegający w przyszłość. W modelu tym wskazuje się na występowanie 
wiedzy w dwóch postaciach: cichej i formalnej. Istotę wiedzy cichej dobrze 
określa zdanie: „Wiemy więcej niż potrafimy powiedzieć”. Natomiast wiedza 
formalna to wiedza skodyfikowana, zapisana w formalnym i usystematyzowa-
nym języku.  
 W modelu japońskim przyjmuje się, że może następować zamiana wiedzy 
ukrytej w jawną, a nie tylko jawnej w ukrytą. Nonaka i Takeuchi wyróżnili 
cztery procesy przetwarzania wiedzy: 

1. Socjalizacja – przekształcanie wiedzy cichej w cichą, dzielenie się 
wiedzą cichą (wewnętrzną) w czasie wykonywania wspólnych czyn-
ności przez członków organizacji; 

2. Eksternalizacja (uzewnętrznianie) – polega na zamianie wiedzy cichej 
w wiedzę formalną; 

                                                 
11  Zarządzanie wiedzą w (…), op.cit., s. 39. 
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3. Kombinacja – jest to przekształcanie wiedzy formalnej w inną postać 
wiedzy formalnej, komunikacja, rozpowszechnianie, systematyzacja 
wiedzy formalnej;  

4. Internalizacja (uczenie się) – polega na zmianie wiedzy formalnej w 
cichą (wykorzystanie doświadczeń i know-how zdobytego przez in-
nych) poprzez przekształcenie wiedzy formalnej w akcje, praktyki, 
procesy i inicjatywy. 

 Poszczególne elementy modelu dotyczą zarówno wnętrza przedsiębiorstwa 
(implementacja i integracja nowych narzędzi i technologii), jak i jego otoczenia 
(import wiedzy) oraz obejmuje teraźniejszość (wspólne rozwiązywanie proble-
mów), jak i eksperymentowanie. Elementem integrującym je w jeden spójny  
i sprawny system są kluczowe umiejętności. 
 Wiedza w modelu Nonaki ma charakter indywidualny, grupowy, organiza-
cyjny oraz międzyorganizacyjny. 
 Spiralę powstawania wiedzy można w organizacji, zdaniem Nonaki, uru-
chomić spełniając kilka postulatów: 

 spiralę napędzają intencje, dążenia i cele organizacji – należy je pra-
cownikom zaprezentować i sprawić, że staną się ich celami; 

 należy zapewnić pracownikom autonomię, ponieważ jest ona kataliza-
torem pojawiania się nowych pomysłów i pozytywnie motywuje; 

 organizację powinien cechować twórczy chaos i niestabilność. Przy-
zwyczajają one pracowników do łamania rutyny i współdziałania  
z szybko zmieniającym się otoczeniem. Pozwalają także pewniej i 
szybciej reagować w przypadku kryzysu;  

 w organizacji powinna istnieć nadmiarowa informacja – wykraczająca 
poza potrzeby działalności operacyjnej;  

 organizacja powinna być wewnętrznie tak zróżnicowana, jak zróżnico-
wane jest jej otoczenie. Członkowie organizacji łatwiej dostosują się do 
otoczenia, kiedy będą się różnić. 

 Model procesowy - w modelu tym główny punkt ciężkości został położony 
na „źródła wiedzy”. Koncepcja ta powstała w pierwszej połowie lat 90 XX wie-
ku jako efekt badań nad innowacyjnością przedsiębiorstw przemysłowych. Mo-
del ten zakłada, że dla efektywniejszego zarządzania wiedzą konieczne jest 
istnienie następujących pięciu elementów: 

 kluczowe umiejętności, obejmujące systemy fizyczne i techniczne za-
rządzania, wiedzę i umiejętności  pracowników oraz normy i wartości, 
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 wspólne rozwiązywanie problemów, 
 eksperymentowanie, 
 implementacja i integracja nowych narzędzi i technologii, 
 importowanie wiedzy. 

 Do głównych narzędzi zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie można 
zaliczyć:12 

 projekty referencyjne, 
 społeczności w działaniu, 
 model rozwoju kompetencji, 
 pomiar efektywności działalności, 
 system AKM. 

 Projekty referencyjne pozwalają na zaprezentowanie klientowi wcześniej-
szych doświadczeń przedsiębiorstwa na przykładzie podobnych gotowych pro-
jektów. Narzędzie to wymaga przechowywania wcześniej wykonanych projek-
tów i umożliwia ich wykorzystanie przez przyszłych klientów. System ten do-
datkowo zmusza konsultanta do umieszczenia informacji o obecnie wykonywa-
nym projekcie w bazie, co skutkuje możliwością wykorzystania przez innego 
konsultanta. Baza projektów referencyjnych cieszy się dużym uznaniem, ponad-
to ma wymiar globalny. 
 Społeczności w działaniu stanowią jedno z ważniejszych narzędzi procesu 
zarządzania wiedzą. Można je zdefiniować jako grupy ekspertów powiązanych 
ze sobą nieformalnie wspólnymi umiejętnościami oraz zainteresowaniami we 
wspólnym przedsięwzięciu. Narzędzie to umożliwia wspólne rozwiązywanie 
problemów oraz tworzenie nowych rozwiązań, gdyż każdy z członków grupy 
cechuje się posiadaniem zasobów wiedzy w danym obszarze tematycznym. 
 Modele kompetencji są nieocenioną pomocą dla menedżerów zajmujących 
się zarządzaniem zasobami ludzkimi: dają im spójne kryteria oceny, wynagra-
dzania i rekrutowania pracowników. Są również profesjonalną ramą konstruk-
cyjną służącą do opracowywania programów szkoleniowych oraz punktem od-
niesienia pozwalającym na precyzyjny pomiar efektywności szkoleń. Punktem 
centralnym MRK jest sposób pozycjonowania pracowników w macierzy. Ma-
cierz MRK charakteryzuje się dwoma wymiarami, na które składają się obszar 
profesjonalności oraz stopień kompetencji. Każdy obszar profesjonalności pod-

                                                 
12 Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, 

op.cit., s. 104-117. 
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dawany jest ocenie w skali pięciostopniowej. Nowo rekrutowany pracownik 
zostanie umieszczony na poziomie pierwszym, natomiast wraz z rozwojem jego 
kompetencji wzrośnie również hierarchia w modelu. 
 Kryterium pomiaru efektywności działalności biznesowej jest gospodaro-
wanie czasem konsultantów oraz podział czasu pracą z klientem a samorozwo-
jem. Szacowaniu poddawany jest również czas, który konsultant poświęca na 
wyszukiwanie informacji w bazie wiedzy dostępnej oraz powiększenie bazy  
o własne doświadczenia. 
 Narzędziem pomiaru efektywności są kwestionariusze dla konsultantów, 
które wykorzystuje się do pomiaru zadowolenia konsultanta z wykonywanego 
projektu. Narzędzie to dysponuje niezależnym zestawem kryteriów i pozwala 
dokonać oceny stopnia, w jakim konsultanci wykorzystują  dostępną w organi-
zacji wiedzę.  
 System AKM jest systemem zarządzania wiedzą uzupełnionym o dodatko-
we zadania  zarządzania zasobami ludzkimi i relacjami z klientami firmy. Sys-
tem ten składa się ze zbioru pakietów z dziedzin doradztwa biznesowego oraz 
technologii informacyjnej. Można wskazać na następujące składniki systemu 
AKM: 
 Strategia organizacyjna – wybór i ocena priorytetów w obszarach pracy, 
nierozwiązanych problemów i niepojętych decyzji. 
 Metody pracy i zarządzanie treścią -  koordynacja pracy i przepływów 
informacyjnych w celu optymalizacji poziomów działania i procesu podejmo-
wana decyzji oraz ułatwienia rozwiązywania problemów. 
 Organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi – synchronizacja powszech-
nie dostępnego modelu pracy przez wygładzenie struktur organizacyjnych, in-
stalację systemu motywacji i ścieżek kariery dla pracowników. 
 
 
4. Narzędzia zarządzania wiedzą  
 
 Do innych narzędzi zarządzania wiedzą zaliczane są:13 

                                                 
13  A. Sobczak: Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą w instytucjach 

sektora publicznego. http://www.egov.pl/teksty 
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 systemy zarządzania dokumentami (document management) – pozwa-
lają nagromadzenie i klasyfikowanie dokumentów w sposób sprawny, 
co ułatwia późniejszy dostęp do nich oraz wprowadzanie zmian; 

 systemy obiegu pracy (workflow) – mają na celu wspieranie realizacji 
procedur postępowania z dokumentami, bazy wiedzy i mechanizmy 
wydobywania informacji zawarte w tych systemach są wykorzystywane 
do gromadzenia materiałów niezbędnych do tworzenia treści; 

 systemy wspomagania pracy grupowej (groupware) – umożliwiają 
swobodny przepływ i dzielenie się wiedzą. Wykorzystywane są w celu 
usprawnienia współpracy, a tym samym tworzenia i transferu wiedzy 
między poszczególnymi pracownikami. Zapewniają one dostęp do za-
sobów informacyjnych organizacji każdemu z jej pracowników, pozwa-
lając na prowadzenie interaktywnej dyskusji; 

 hurtownie danych – są to bazy, które zawierają informacje pochodzące 
z wielu źródeł, wspierają procesy podejmowania decyzji w przedsię-
biorstwie; 

 systemy wspomagania decyzji – są to interaktywne systemy kompute-
rowe wykorzystywane do realizacji funkcji planistycznych i podejmo-
wania decyzji. 

 Intranet – jest to sieć stron www znajdujących się na serwerze firmy; 
umożliwia pracownikom organizacji uzyskiwanie informacji będących 
w posiadaniu firmy oraz wymianę istniejącej wiedzy. Dzięki temu 
znacznie skraca się  czas potrzebny na wyszukiwanie niezbędnych da-
nych a także przyśpiesza wewnętrzny obieg wiedzy i reakcje organiza-
cji na bodźce zewnętrzne. Dodatkowo istnieje możliwość połączenia in-
tranetu z siecią internet.14 

                                                 
14  W ostatnich latach koncepcja intranetu rozwinęła się w sieci typu ekstranet umożliwiają-

ce wybranym partnerom handlowym lub klientom dostęp z zewnątrz, poprzez internet do we-
wnętrznej sieci przedsiębiorstwa, a przez to efektywniejszą dystrybucję posiadanej wiedzy. Za-
stosowanie ekstanetu pozwala także na usprawnienie komunikacji, łatwiejsze zarządzanie i auto-
matyzację wielu procesów gospodarczych. Powodem, dla którego sieci typu intranet i ekstranet 
cieszą się coraz większą popularnością jako narzędzie zarządzania wiedzą firmy, jest fakt wyko-
rzystywania przez nie infrastruktury publicznego internetu zapewniającego powszechny i tani 
dostęp do nieograniczonych zasobów informacji. Intranet jest definiowany jako sieć lokalna lub 
rozległa należąca do przedsiębiorstwa, oparta o technologie internetowe – przede wszystkim 
protokół TCP/IP oraz HTTP i HTML. Dzięki temu różnego rodzaju komputery działające w 
jednym przedsiębiorstwie mają możliwość się ze sobą swobodnie komunikować na odległość. 
Funkcje, dla jakich intranet może być wykorzystywany, są analogiczne do funkcji jakie spełnia 
Internet, z tym, że dotyczą obiegu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Przede wszystkim 
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 Portale korporacyjne – umożliwiają zebranie i zorganizowanie w jed-
nym miejscu informacji pochodzących z praktycznie wszystkich źródeł 
danych występujących w danej organizacji i dostęp do nich za pośred-
nictwem przeglądarki internetowej. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Wprowadzenie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie pozwala między 
innymi na: 

 poprawę komunikacji, 
 przyspieszenie procesu decyzyjnego, 
 wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa, 
 przyspieszenie tworzenia bogatej oferty produktowej, 
 skrócenie czasu rozwiązywania kluczowych problemów, 
 polepszenie efektywności działania firmy na rynku, 
 poszerzenie kompetencji pracowników 
 poszerzenie wiedzy pracowników.  

 Zarządzanie wiedzą jest rozwiązaniem pozwalającym na osiągnięcie prze-
wagi konkurencyjnej. Jednakże firmy muszą liczyć się ze stosunkowo dużymi 
wydatkami na tworzenie odpowiedniej infrastruktury (poprzez odpowiednie 
techniki i technologie) teleinformatycznej i na działania związane z przeszkole-
niem pracowników, aby umieli korzystać z zasobów wiedzy oraz na dokształ-
canie pracowników. Przewaga konkurencyjna w przedsiębiorstwie, gdzie sto-
sowane jest zarządzanie wiedzą, będzie uzyskana poprzez odpowiedni dobór 
pracowników oraz stworzeniu im warunków do rozwoju oraz dostępie do naj-
lepszych technik przesyłania wiedzy.  
 
  

                                                                                                                        

dotyczy to przeglądania wewnętrznych stron WWW, korespondencji przy pomocy poczty elek-
tronicznej, transferu plików oraz dostępu do zewnętrznego Internetu. Wewnętrzny charakter 
Intranetu zapewnia poufność oraz bezpieczeństwo transmisji danych w porównaniu do ogólnodo-
stępnego Internetu. W łączeniu Intranetu z zewnętrznym Internetem główną technologią zapew-
niającą bezpieczeństwo danych Intranetu są to systemy zwane obrazowo zaporami ogniowymi 
(ang. Firewalls). 
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KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE AGE OF THE NEW ECONOMY 

 

Summary 

 

 Knowledge management is an effective solution in order to achieve a competitive 

advantage, though companies must take into account relatively high expenditures for 

the creation of an adequate information infrastructure (through appropriate techniques 

and technologies), for measures connected with the training of employees, in order for 

them to be able to benefit from knowledge resources as well as for the continued train-

ing of employees. A company that applies knowledge management will achieve a com-

petitive advantage through an adequate selection of employees and by providing appro-

priate conditions for their development as well as access to the best techniques of 

knowledge transfer. 

 

Translated by Anna Drab-Kurowska 
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INNOWACYJNOŚĆ ORGANIZACJI W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Zmiany zachodzące w skali gospodarki globalnej wskazują na jej ewolucję 
w kierunku gospodarki opartej na wiedzy (GOW), w której następuje stały roz-
wój wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie w innowacjach (produktach wiedzy) 
wdrażanych w działalności organizacji oraz na rynkach.  
 Ważną rolę w procesie budowy GOW spełniają technologie informacyjne i 
telekomunikacyjne, w tym Internet oraz możliwości ich zastosowania przez 
ludzi, podmioty gospodarcze, w zakresie wzajemnej komunikacji, pozyskiwa-
nia, przepływu, rozwoju wiedzy, szczególnie podczas opracowywania, wdraża-
nia i dyfuzji innowacji.  
 W gospodarce tej ludzie uczestniczą w procesach zarządzania wiedzą  
i uczenia się zachodzących na szczeblu przedsiębiorstwa, regionu, kraju, w skali 
międzynarodowej. Rozwiązania organizacyjne w postaci organizacji sieciowych 
(sieci) sprzyjają efektywnemu wykorzystywaniu zachodzących pomiędzy nimi 
relacji podczas stosowania i rozwoju wiedzy w procesach innowacji. 
 Efektywność procesu innowacji jest uwarunkowana przepływem i wyko-
rzystaniem w odpowiednim czasie aktualnych informacji i wiedzy oraz zacho-
dzącymi wzdłuż niego interakcjami i relacjami ze współpracownikami sieci, 
którzy są zaangażowani w opracowywanie, finansowanie, wdrażanie lub trans-
fer, sprzedaż innowacji na rynku. W sieci powstają efekty synergiczne w zakre-
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sie zastosowania wiedzy, posiadanej i wspólnie rozwijanej przez współpracują-
ce w jej obszarze firmy partnerskie podczas realizacji procesów innowacji, co 
przekłada się na stały wzrost ich wartości rynkowej oraz ich oferty. 
 
 
1. Istota gospodarki opartej na wiedzy (GOW) 
 
 W krajach wysoko uprzemysłowionych wzrasta udział sektorów gospo-
darki bazujących na wiedzy w tworzeniu produktu krajowego netto. Rozwój 
tych sektorów jest związany z osiągnięciami rynkowymi i finansowymi firm go 
reprezentujących, co staje się przyczyną zaliczania wiedzy do najcenniejszych 
zasobów organizacji.  
 Sprzyja temu rozwój nowych technologii, w tym informatycznych i komu-
nikacyjnych, co powoduje rozprzestrzenianie się informacji i wiedzy w skali 
międzynarodowej oraz oddziałuje na zmiany zachowań zarówno przedsię-
biorstw, jak i klientów1.  
 Do uwarunkowań sprzyjających budowaniu GOW, w której wiedza jest 
podstawowym czynnikiem jej funkcjonowania i rozwoju można zaliczyć: 

 rosnące tempo zmian i konkurencji na rynkach, związane z rozwojem 
nauki, postępem technicznym i kreowaniem coraz wyższej wartości dla 
klientów, 

 krótsze cykle życia produktów, stałe wprowadzanie w działalności we-
wnętrznej organizacji i na rynkach innowacji, 

 rozwój produktów/usług, w których zasadniczą część wartości stanowi 
wiedza, 

 automatyzację procesów produkcyjnych i usługowych, wykorzystywa-
nie w nich najnowszych rozwiązań nauki i techniki, 

 rosnący poziom wykształcenia społeczeństwa, ciągłe podnoszenie kwa-
lifikacji przez pracowników organizacji, którzy konkurują pomiędzy 
sobą posiadaną przez nich wiedzą i umiejętnościami jej praktycznego 
wykorzystania z korzyścią dla siebie i organizacji, 

                                                 
1  A. Limański, Zarządzanie innowacjami a internacjonalizacja działalności badawczo-

rozwojowej, [w:] J. Pyka, Nowoczesność przemysłu i usług, TNOiK, Katowice 2006, s. 368-379, 
s. 368. 
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 rozwój sektora usług, kreowanie ich wartości w procesach gospodar-
czych na bazie wiedzy, 

 wpływ technologii informatycznych, mobilnych na rozwój przedsię-
biorstw, regionów, gospodarek krajów, 

 realizację procesów gospodarczych, w tym innowacji w ramach ela-
stycznych struktur organizacyjnych takich jak sieci. 

 opracowywanie, wdrażanie, rozwój innowacji podczas współpracy  
w ramach sieci specjalistów reprezentujących naukę, sferę badań i roz-
woju oraz stosujące je firmy. 

 Budowa GOW na obszarze UE opiera się na jej inicjatywach i działaniach 
realizowanych w dwóch komplementarnych w stosunku do siebie obszarach2: 

 badania i innowacje, którego priorytetami są generowanie innowacji, 
rozwój nowoczesnych technologii oraz mechanizmów absorpcji wiedzy 
przez gospodarkę.  

 społeczeństwo informacyjne, którego priorytetem jest zapewnienie 
każdemu mieszkańcowi UE swobodnego dostępu do informacji za po-
średnictwem elektronicznych środków przekazu.  

 Do najważniejszych czynników3 zapewniających warunki do rozwoju 
GOW na terenie UE można zaliczyć: 

 kapitał ludzki – rozumiany jako zdolność ludzi do innowacji, do współ-
pracy i rozwoju kompetencji, a także umiejętność organizacji do pod-
noszenia poziomu edukacji personelu i rozwoju wiedzy. Obecnie infra-
struktura intelektualna staje się bazą dla rozwoju GOW. 

 instytucje finansowe i kredytowe, które są dostawcami kapitału, w tym 
kapitału wysokiego ryzyka.  

 instytucje badawcze i naukowe – laboratoria, ośrodki badawczo-
rozwojowe, politechniki i uniwersytety oraz inne placówki edukacyjno-
badawcze, które są dostawcami wiedzy i wykwalifikowanych kadr. 

 infrastrukturę teleinformatyczną, która ułatwia szybką wymianę wiedzy 
i informacji bez ograniczeń w czasie i przestrzeni, a do tego w skali 

                                                 
2  Making Realisty of the European Area: Guidelines for EU Research Activities (2002-

2006), COM (200) 612/final, European Commission 2000; Podstawę dla wspólnej polityki na-
ukowo-badawczej i postępu technologicznego stanowią artykuły 163-173 Traktatu o Unii Euro-
pejskiej.  

3  [wg] A. Wujek, Regionalne systemy innowacyjne (RSI) jako czynnik wzmacniania kon-
kurencyjności regionów, [w:] M. Czernielewska-Rutkowska, E. Karasiński (red.), Łódzkie Towa-
rzystwo Naukowe, Łódź 2004, s. 107-114, s. 107. 
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globalnej. Umożliwia ona współpracę przedstawicieli środowisk na-
ukowych, badawczo-rozwojowych, wdrażających innowacje w prakty-
ce, przyczyniając się jednocześnie do integracji ich działalności w za-
kresie innowacji. 

 Wymienione czynniki wzajemnie na siebie oddziałują, a od ukształtowania 
pomiędzy nimi relacji i wynikających z tego efektów synergicznych podczas 
ich wykorzystywania w praktyce gospodarczej, zależy w dużej mierze tempo  
i powodzenie budowy GOW.  
 Gospodarka wiedzy jest także gospodarką relacyjną, w której struktura  
i jakość relacji pomiędzy organizacjami, ludźmi mają większy wpływ zarówno 
na tworzenie jak i wykorzystanie wiedzy z korzyścią dla społeczeństwa4.  
 Wśród czynników rozwoju GOW istotną rolę odgrywają zasoby ludzkie, 
które powinny być przystosowane pod względem kwalifikacji, znajomości ję-
zyków obcych, motywacji i mobilności do twórczego i produktywnego działa-
nia w warunkach nowoczesnej, otwartej na tworzoną wiedzę, innowacyjnej 
gospodarki. Dobrze wykształcone, posiadające odpowiednie umiejętności spo-
łeczeństwo jest warunkiem koniecznym do tego, aby rozbudować jego zdolno-
ści pozwalające na tworzenie, udostępnianie i wykorzystywanie posiadanego 
potencjału wiedzy w innowacjach.  
 Instytucje naukowe, badawczo-rozwojowe, edukacyjne są dostawcami 
wiedzy i wykwalifikowanej kadry, których efektywne wykorzystanie z korzy-
ścią dla gospodarki i społeczeństwa zależy od ich współpracy podczas realizacji 
procesów innowacji w sieci. 
 Coraz częściej efektywne wykorzystywanie wiedzy i innowacyjność  
w działalności organizacji są źródłami ich korzyści ekonomicznych oraz konku-
rencyjności na rynkach. Dotyczy to przedsiębiorstw, organizacji sieciowych, jak 
również gospodarek regionu, kraju, których innowacyjność jest oceniana  
w skali międzynarodowej.  
 
 
2. Innowacyjność organizacji 
 
 Innowacyjność może być oceniana w dwóch aspektach, jako zdolność do5: 

                                                 
4  J. Nahapiet, L. Gratton, H. Rocha, Knowledge and relationships: when cooperation is the 

norm, European Management Review, 2005, No. 2, pp. 3-14, s. 3, 4. 
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 do wytwarzania nowych lub istotnie zmodernizowanych produktów, 
technologii, usług lub rozwiązań organizacyjnych, która tworzy pod-
stawy GOW; 

 podnoszenia poziomu technicznego i organizacyjnego gospodarki po-
przez adaptację nowych rozwiązań technologicznych i ekonomiczno-
organizacyjnych, które prowadzą do modernizacji (zmian jakościo-
wych) i wzrostu produktywności czynników wytwórczych (pracy i ka-
pitału). 

 Przez innowacyjność gospodarki należy rozumieć zdolność i motywację 
przedsiębiorców do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce 
wyników prac badawczych i rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów  
i wynalazków. Innowacyjność oznacza także doskonalenie i rozwój istniejących 
technologii produkcyjnych, procesów usługowych, wprowadzanie nowych roz-
wiązań w organizacji i zarządzaniu, doskonalenie i rozwój infrastruktury, 
zwłaszcza dotyczącej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji,  
w myśl idei społeczeństwa informacyjnego. Wpływa ona na zdolność konku-
rencyjną przedsiębiorstw, a tym samym na stan koniunktury gospodarczej re-
gionów i kraju6.  
 Innowacyjność organizacji sprowadza się do doskonalenia i rozwoju ist-
niejących technologii produkcyjnych i eksploatacyjnych oraz związanych ze 
sferą usług, wprowadzania nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu, do-
skonalenia oraz rozwoju infrastruktury7, stanowiącej podstawę efektywnej re-
alizacji procesów innowacji. 
 Na innowacyjność gospodarki kraju, regionu wpływa szereg powiązanych 
ze sobą, zmieniających się w czasie uwarunkowań ekonomicznych, społecz-
nych, kulturowych, rynkowych i organizacyjnych. 

                                                                                                                        
5  Zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. Stanowisko RSSG, [w:] Procesy in-

nowacyjne w polskiej gospodarce, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Mini-
strów, Raport nr 26, Warszawa 2005, s. 16-27; K. B. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia 
przedsiębiorczości – przesłanki, polityka i instytucje, Instytut technologii Eksploatacji – PIB, 
Radom-Łódź 2006, s. 293. 

6  A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2001, s. 18-19. 

7  J. Rześny-Cieplińska, Strategie innowacyjności w polityce europejskiej i ich wykorzy-
stanie przez małe i średnie przedsiębiorstwa, [w:] E. Urbańczyk (red.), Studia i prace Wydziału 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 7, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 689-700, s. 689. 
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 Istotnym czynnikiem wpływającym na innowacyjność gospodarki oraz 
przedsiębiorstw są uwarunkowania organizacyjne warunkujące współpracę firm 
zaplecza badawczo-rozwojowego, finansowego z praktyką gospodarczą, która 
zapewnia efektywny przepływ, tworzenie i wykorzystanie wiedzy w procesach 
innowacji realizowanych w ramach sieci.  
 Wzrostowi poziomu innowacyjności organizacji sprzyjają: odpowiedni 
klimat i kultura innowacyjna, współpraca przedsiębiorstw z uczelniami, zaple-
czem badawczo-rozwojowym, pośrednikami w transferze, finansowaniu inno-
wacji, sprawny system ochrony własności intelektualnej, inwestycje w sferze 
badań i rozwoju, wiedza personelu i stałe podnoszenie jego kompetencji w cza-
sie, współpraca z instytucjami, firmami realizowana w sieci, w zakresie prze-
pływu, rozwoju, wykorzystania, dyfuzji wiedzy oraz innowacji. 
 Organizacja innowacyjna charakteryzuje się zdolnością do efektywnego, 
sprawnego wykorzystywania wiedzy w procesach innowacji, ukierunkowanych 
na wzrost wartości kreowanej dla klientów. 
 Firmę innowacyjną charakteryzuje umiejętność tworzenia, absorbowania  
i sprzedawania innowacji, w tym nowych produktów oraz kształtowania zdol-
ności do ciągłego adaptowania się do zmian zachodzących w otoczeniu, a także 
ich przewidywania i uwzględniania ich w swojej strategii rozwoju. W trosce  
o swój rozwój i wizerunek nowoczesnej firmy, dba ona o wysoki poziom wy-
kształcenia personelu i motywowanie go do praktycznego wykorzystywania 
posiadanej, pozyskiwanej, a także rozwijanej wiedzy, co przejawia się ciągłym 
wdrażaniem w jej działalności innowacji, w celu utrzymania, bądź poprawy jej 
pozycji konkurencyjnej na rynku. Zasadniczym celem działań innowacyjnych 
podejmowanych w organizacjach jest maksymalizacja korzyści ekonomicznych 
osiąganych przez nie w wyniku wdrażania nowych rozwiązań.  
 Nauka i jej rozwój, wiedza, jej pozyskiwanie oraz tworzenie dla potrzeb 
innowacji odgrywają istotną rolę w firmach innowacyjnych, współpracujących 
w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy w swojej działalności innowa-
cyjnej, także ze specjalistami z zewnątrz, w tym reprezentujących naukę, zaple-
cze badawczo-rozwojowe.  
 Wdrażane i sprzedawane przez nią innowacje są wyznacznikiem jej pozy-
cji konkurencyjnej na rynku. Wiedza, nowa technika/technologia odgrywają 
istotną, stale rosnącą rolę w jej działalności. Realizuje ona ciągły proces uczenia 
się w zakresie innowacji wśród swoich pracowników oraz w powiązaniu ze 
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swoimi współpracownikami z otoczenia rynkowego, w tym dostawcami, klien-
tami innowacji.  
 
 
3. Innowacyjność organizacji sieciowej w GOW 
 
 Przedsiębiorstwa, aby szybko adaptować się do warunków funkcjonowa-
nia na rynkach, charakteryzujących się dużą dynamiką zmian, starają się wejść 
w skład organizacji sieciowej, realizującej procesy innowacji. Współpracują one 
wówczas ze sobą podczas wdrażania, sprzedaży i dalszego rozwoju innowacji  
w czasie, osiągając w ten sposób efekty synergiczne w zakresie wykorzystania  
i pomnażania dostępnych dla nich zasobów informacji, wiedzy, kapitału intelek-
tualnego oraz finansowego, a także elastycznego dostosowywania swojej dzia-
łalności i oferty do rosnącego tempa zmian i konkurencji na rynkach.  
 Organizacja sieciowa (sieć) posiada płynną, rozproszoną strukturę, jest 
otwarta na wchodzenie w powiązania sieciowe z istniejącymi na rynku i ulega-
jącymi ewolucji w czasie innymi organizacjami sieciowymi, co umożliwia im 
realizację celów, projektów, z wykorzystaniem wspólnych zasobów. Wówczas 
staje się ona siecią powiązań funkcjonujących w większych sieciach, działają-
cych na wielu rynkach8.  
 Efekty synergiczne w zakresie wzrostu innowacyjności w sieci (także  
w klastrze, parku naukowo-technologicznym) są powiązane z efektywnością 
współpracy jej partnerów podczas tworzenia i wykorzystania wspólnych zaso-
bów wiedzy. Wówczas innowacyjność sieci jest rezultatem jej wizji uwzględ-
niającej współpracę instytucji i firm partnerskich, które wspólnie rozwijają się 
uczestnicząc w realizacji procesów innowacji. Na poziom innowacyjności sieci 
mają wpływ jej partnerzy: przedsiębiorstwa, uczelnie, instytucje reprezentujące 
sferę badań i rozwoju, władze lokalne, regionalne, samorządowe i inne instytu-
cje wspomagające rozwój wiedzy i wdrażanie innowacji w praktyce gospodar-
czej.  
 Wpływ środowiska lokalnego na innowacyjność firm przejawia się  
w funkcjonowaniu władz lokalnych, samorządowych, instytucji szkoleniowych, 

                                                 
8  M. Dolińska, Integracja działalności innowacyjnej organizacji w sieci, [w:] J. Rymar-

czyk, W. Michalczyk (red.), Integracja a globalizacja, t. 1. Akademia Ekonomiczna im. Oskara 
Langego we Wrocławiu, Wrocław, 2006, s. 223-231, s. 225. 
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doradczych, pośredniczących w transferze, finansowaniu innowacji, innych 
przedsiębiorstw i powiązań pomiędzy nimi (sieci innowacyjnych), ośrodków 
naukowo-badawczych, a także w dostępie do rynku pracy wykwalifikowanej9 
oraz inicjatyw społecznych.  
 Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa sprzyja tworzeniu sieci we-
wnątrz przedsiębiorstwa oraz jego przynależności do sieci innowacyjnych prze-
kraczających jego granice, w celu wzmocnienia lub uzupełnienia kompetencji 
jego personelu, niezbędnych do realizacji procesów innowacji. Sieci kreują 
kulturę innowacyjną na bazie relacji kształtowanych podczas przepływu, two-
rzenia i wykorzystywania wiedzy przez jej współpracowników w procesach 
innowacji. 
 Wiedza w sieci może być pozyskiwana ze źródeł wewnętrznych, które 
ewoluują w czasie wraz ze zmianą składu jej uczestników, a także z jej otocze-
nia. Posiadana i rozwijana przez sieć wiedza powinna wspierać zarówno bieżą-
ce zarządzanie jej działalnością, jak również opracowywanie i wdrażanie inno-
wacji przez jej firmy partnerskie. 
 Zasięg działania sieci może dotyczyć rynku lokalnego, krajowego, mię-
dzynarodowego. Globalne sieci komputerowe i technologie mobilne ułatwiają 
bezpośrednie, natychmiastowe kontakty pomiędzy pracownikami sieci, zwięk-
szając sprawność i efektywność ich funkcjonowania w zakresie rozwoju i wy-
korzystania wiedzy oraz innowacji w praktyce gospodarczej. 
 Sieci pozwalają odnaleźć ekspertów oraz źródła wiedzy. Są to struktury 
oparte na wspólnym interesie uczestników oraz na ich bezpośrednim i dobro-
wolnym udziale w ich działalności10.  
 Otwarta postawa dużych przedsiębiorstw oraz instytutów naukowo-
badawczych w zakresie przepływów wiedzy może zapewnić przedsiębior-
stwom, a zwłaszcza małym i średnim więcej możliwości i korzyści podczas 
kooperacji, dzielenia się wiedzą oraz jej wspólnej eksploatacji w procesach 
innowacji11.  

                                                 
9  W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE 

S.A., Warszawa 2007, s. 64. 
10  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2002, s. 105.  
11  H. van der Meer, Open Innovation. The Dutch treat, [w:] M. K. Stasiak, J. Buijs (eds.), 

Transformations, The Academy of Humanities and Economics in Lodz, The European Associa-
tion for Creativity and Innovation, Lódź 2006, pp. 267-281, s. 276. 
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 W Polsce niewiele firm posiada własne zaplecze B+R, częściowo jest to 
rezultat ich likwidacji na początku transformacji, a częściowo wynika to z wy-
sokich kosztów jego utrzymania. Ich przynależność do sieci (zwłaszcza małych, 
średnich firm) stwarza im szansę na korzystanie z osiągnięć nauki i zaplecza 
B+R, a także wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w działalności wewnętrznej 
oraz na rynkach. Aktualna polityka innowacyjna naszego kraju ukierunkowana 
na rozwój organizacji sieciowych takich jak regionalne systemy innowacji, kla-
stry, parki naukowo-technologiczne, współpraca firm z jednej, wielu branż  
w sieci stwarza im takie możliwości.  
 Szczególną rolę w obszarze wdrażania innowacji w praktyce gospodarczej, 
pełni park naukowo-technologiczny, powstający w sąsiedztwie uczelni, placó-
wek badawczo-rozwojowych. Park - jako organizacja sieciowa, stanowi otocze-
nie z odpowiednią infrastrukturą, w którym przedsiębiorstwa prowadzą działal-
ność gospodarczą, zwłaszcza w sektorze nowych technologii, bądź świadczą 
usługi pomocnicze (np. organizacja szkoleń, seminariów, doradztwo prawne, 
marketingowe, ekonomiczne, w tym finansowe, pośrednictwo w finansowaniu 
innowacji, także z wykorzystaniem kapitału wysokiego ryzyka, wynajmowanie 
lokali) dla potrzeb rozwoju, wdrażania i komercjalizacji innowacji w obrębie 
parku oraz w innych przedsiębiorstwach z nim współpracujących podczas reali-
zacji procesów innowacji w regionie. Niektóre firmy parku są tworzone przez 
członków zespołów naukowo-badawczych jako rozwiązanie typu spin-off.  
 W sieci powstają efekty synergiczne w zakresie wykorzystania i rozwoju 
wspólnych zasobów wiedzy współpracujących, a zarazem konkurujących ze 
sobą firm, podczas realizacji procesów innowacji. Należąco do nich duże, śred-
nie, małe oraz mikrofirmy czerpią korzyści z rozwoju wiedzy oraz dyfuzji in-
nowacji w sieci.  
 Podczas realizacji procesów innowacji współpracują ze sobą partnerzy 
sieci wewnętrznych, funkcjonujących w obrębie jednej firmy. Mogą to być sieci 
sformalizowane, działające w ramach struktur organizacyjnych, takich jak ze-
społy zadaniowe, projektowe, procesowe, koła jakości oraz sieci nieformalne 
tworzone przez pracowników przejawiających podobne zainteresowania lub 
zdolności twórcze, bądź aktywność w zakresie potrzeby i chęci wprowadzania 
zmian, które prowadzą do opracowywania, wdrażania efektywnych dla działal-
ności firm rozwiązań innowacyjnych. 
 W sieciach wewnętrznych przedsiębiorstw mogą ze sobą współpracować 
pracownicy aktywnie uczestniczący w realizacji procesów innowacji, specjaliści 
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w zakresie badań i rozwoju, wdrażania nowej techniki/technologii, doskonal-
szych procesów (produkcyjnych, gospodarczych), nowych produktów, zmian  
w sferze zarządzania.  
 Podczas realizacji procesów innowacji w sieci zachodzi zarządzanie wie-
dzą, które obejmuje: 

 Pozyskiwanie wiedzy ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych sieci, co 
stanowi w niej podstawę realizacji procesów innowacji. Odbywa się 
ono przede wszystkim podczas nawiązywania współpracy z firmami, 
które stają się kolejnymi partnerami sieci, posiadającymi niezbędne, 
uzupełniające w stosunku do jej dotychczasowych – kompetencje. Do-
stawcami wiedzy wykorzystywanej w procesach innowacji mogą być 
instytucje sfery B+R, uniwersytety, firmy specjalizujące się w transfe-
rze rozwiązań innowacyjnych (inkubatory przedsiębiorczości) funkcjo-
nujące w sieci, a także stanowiące sieć parki naukowo-technologiczne, 
czy klastry oraz współpracujący z nimi przedstawiciele władz regional-
nych, lokalnych, samorządowych. Sposobem na pozyskiwanie wiedzy  
z zewnątrz jest zatrudnianie specjalistów oraz wykształconych, posia-
dających zdolności twórcze pracowników w firmach sieci, a także re-
alizowana w ramach sieci współpraca pomiędzy firmami, które posia-
dają duży potencjał innowacyjny. W sieci istnieje dostęp do zaplecza 
B+R i większe możliwość finansowe tworzenia rozwiązań udoskonalo-
nych, w tym z wykorzystaniem naśladownictwa, na bazie stosowanych 
w niej do tej pory innowacji, a także korzystanie z gotowych opraco-
wań i rozwiązań innowacyjnych, udostępnianych sobie przez partnerów 
sieci. Wiedza dostępna w sieci może być pozyskiwana i wykorzysty-
wana przez jej firmy partnerskie z wykorzystaniem benchmarkingu, 
podczas organizowania wspólnych wystaw, targów, prezentacji, szko-
leń, spotkań integracyjnych, a także w wyniku zakładania nowych firm 
przez przedsiębiorczych pracowników, organizowania spotkań niefor-
malnych pracowników firm partnerskich sieci, reprezentujących wspól-
ne zainteresowania, w tym w ramach klubów, również innowatorów. 

 Tworzenie oraz rozwijanie wiedzy przez współdziałanie, które dotyczy 
wiedzy nowej dla partnerów sieci, do tej pory nie istniejącej, bądź przez 
nich jeszcze nie wykorzystywanej. Ma ono miejsce podczas prowadze-
nia przez wyspecjalizowane firmy sieci prac B+R, realizowania wspól-
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nych strategii, projektów naukowo-badawczych, prowadzenia ekspansji 
na nowe rynki, także zagraniczne.  

 Gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy odbywające się w firmach 
partnerskich sieci, które mają dostęp zgodnie z obowiązującymi je 
umowami do określonych, wspólnych zasobów wiedzy.  

 Przepływ wiedzy zachodzi w trakcie współpracy partnerów sieci reali-
zowanej w zakresie procesów innowacji i może się odbywać za pośred-
nictwem dokumentów, ludzkich umysłów, opracowań, odpowiednich 
struktur organizacyjnych, systemu informatycznego, oprogramowania 
funkcjonującego w obrębie sieci. Ma on miejsce podczas przygotowy-
wania wspólnych planów, raportów, rozwiązywania problemów, opra-
cowywania i realizacji wspólnych projektów, w trakcie transferu roz-
wiązań innowacyjnych, również podczas rozmów i dyskusji, szkoleń, 
korzystania z konsultingu, w trakcie spotkań formalnych i nieformal-
nych, kiedy zachodzi przekazywanie wiedzy dotyczącej innowacji. 
Promocja innowacji i sprzedaż innowacji w obrębie sieci lub na ryn-
kach jej firm partnerskich (zewnętrznych w stosunku do sieci) sprzyja 
rozprzestrzenianiu się wiedzy wykorzystywanej w innowacjach po-
wstających w sieci.  

 Do przekazywania wiedzy w sieci wykorzystywane są następujące ele-
menty systemów informacyjnych12: 

 bazy wiedzy, bazy danych, 
 systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, koordynujące 

współpracę z partnerami/klientami (ERP - Enterprise Resource Plan-
ning – zintegrowane zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, CRM – 
Consumer Relationship Management – zarządzanie relacjami z klien-
tami), 

 systemy obiegu dokumentów, 
 wideokonferencje, telekonferencje, 
 Internet, Intarnet, technologie mobilne. 

                                                 
12  A. Błaszczuk, Korzyści zarządzania wiedzą, [w:] A. Błaszczuk, M. Brdulak, M. Guzik, 

A. Pawluczuk (red.), Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, Szkoła Główna Han-
dlowa, Warszawa 2004, s. 54, 55. 
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 Powiązane ze sobą w sieci instytucje i firmy łączą swoje wielodyscypli-
narne kompetencje, integrują zróżnicowane zdolności personelu i zasoby wie-
dzy aby tworzyć oraz wprowadzać na rynki nowoczesne technologie i produkty.  
 Wiedza tworzona i przesyłana w ramach organizacji sieciowej dla potrzeb 
innowacji, jest w niej w sposób zorganizowany gromadzona, przesyłana do 
miejsc jej wykorzystania i rozwijana w czasie, co powoduje, że organizacja taka 
staje się ekspertem w zakresie tworzonych na jej bazie rozwiązań innowacyj-
nych oraz ich właścicielem. 
  
 
Podsumowanie 
 
 W GOW motorem postępu i związanego z nim rozwoju wiedzy są inno-
wacje i nowoczesna technologia, dla których podstawowe znaczenie w zakresie 
ich wykorzystania w praktyce gospodarczej ma poziom wykształcenia społe-
czeństwa i związane z nim kompetencje ludzi oraz struktury organizacyjne takie 
jak sieci, sprzyjające elastycznemu reagowaniu na zmiany, efektywnemu prze-
pływowi i wykorzystaniu wiedzy w innowacjach. 
 Kooperacja i konkurencja w ramach sieci aktywizują jej uczestników do 
ustawicznego podnoszenia swoich kompetencji oraz efektywnego korzystania 
przez nich z osiągnięć nauki i postępu technicznego, w tym z technologii telein-
formatycznych. Mobilizują ich do udziału w procesach innowacji i uczenia się z 
korzyścią dla ich przyszłej, bezpiecznej pozycji na rynku. Sieć stwarza warunki 
do wzrostu wartości wiedzy jej firm partnerskich i aktywizuje ich działalność 
ukierunkowana na budowę GOW. 
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ORGANIZATION INNOVATIVENESS IN KNOWLEDGE-BASED ECONOMY 

 

 

Summary 

 

 Now knowledge-based economy is built in our country in accordance with as-

sumptions of EU innovative politics. In this economy the knowledge is developed and 

applied in innovations and they are knowledge products resultant from the execution of 

innovation processes in network organization. Synergic effects in these processes arrive 

during knowledge application and development in firm-partners of the network organi-

zation. 
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ZASTOSOWANIE KONCEPCJI GENOWEJ W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU 
ORGANIZACJI OPARTYCH NA WIEDZY 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Dynamika zmian jakie zaszły w ostatnim dwudziestoleciu spowodowała 
znaczne zakłócenia w funkcjonowaniu współczesnych organizacji. Charakter 
tych zmian oraz ich intensywność jednocześnie zmusiły przedsiębiorstwa do 
przewartościowania swojego podejścia w obszarze realizacji procesów zarzą-
dzania. Tradycyjne paradygmaty związane z podejściem przedindustrialnym  
i industrialnym ustępują pola coraz bardziej koncepcji charakteryzowanej jako 
podejście postindustrialne. Podejście to kształtowane jest poprzez akcentowanie 
fundamentalnej roli w rozwoju i zarządzaniu organizacjami takich czynników 
jakimi są: informacja, wiedza, kapitał intelektualny, zdolność uczenia się, kapi-
tał ludzki. Opanowywanie tych cech przez organizacje staje się najważniejszym 
wyzwaniem w ich funkcjonowaniu. Wpływa na to fakt utraty znaczenia trady-
cyjnych narzędzi budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz 
znaczące uzależnienie możliwości rozwoju organizacji od zjawisk i czynników 
zewnętrznych. Dodatkowe uwzględnienie procesów związanych z zjawiskiem 
globalizacji w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw tworzy rzeczy-
wistość, w której coraz mniejszą przestrzeń do funkcjonowania odnajdują tra-
dycyjnie działające i zarządzane organizacje, a zdolność przetrwania i rozwoju 
uzyskują, te które są w stanie zwiększyć swoją zdolność uczenia się, a dzięki 
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temu stać się bardziej elastycznymi oraz zintegrowanymi zarówno w wymiarze 
zewnętrznym jak i wewnętrznym.  
 Problemem jest zatem, zmienność dzisiejszego otoczenia, jego złożoność, 
wyzwania, jakie rodzi rynek przed współczesnymi organizacjami. Z drugiej 
strony wyzwaniem nie jest organizacja sama w sobie, ale jej wielowymiarowość 
i konieczność osiągania przez nią odpowiedniego stopnia integracji nie powo-
dującego skostnienia, zbytniego sformalizowania, rozrostu sfery zarządczej, 
czyli wszystkiego tego, co faktycznie zabija aktywność samej organizacji oraz 
jej członków. Sytuacja taka powoduje, że jedne organizacje potrafią doskonale 
zachowywać się w nowych warunkach, radzą sobie ze zmiennością otoczenia, 
wyzwaniami rynkowymi, konkurencją, potrzebami klientów, a inne przedsię-
biorstwa w tym samym czasie, nie potrafią reagować odpowiednio na bodźce.  
 
 
1. Wiedza a zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji  
 
 Badania wyraźnie wskazują, że sukcesy osiągają tylko te organizacje, któ-
re potrafią zapewnić sobie symultaniczne i skoordynowane zmiany we wszyst-
kich obszarach swojego funkcjonowania. Zmian tych nie można sprowadzać 
tylko do problemu restrukturyzacji czy reengineringu, które mogą poprawić 
sytuację organizacji na krótki okres czasu. Podejście takie najczęściej niestety 
przyjmuje brzmienie różnych dysonansów, które w tym przypadku nie prze-
obrażają się w możliwości powstania zgodnej symfonii wszystkich elementów 
organizacji, a tym samym osiągania wyższego poziomu zdolności jej funkcjo-
nowania. 
 Rozwój i wzrost jest warunkiem koniecznym dla przetrwania przedsię-
biorstw. Pierwszy oznacza skoordynowane zmiany systemów przedsiębiorstwa, 
dostosowujące je do ciągle zmieniającego się otoczenia. Drugi związany jest z 
zmianami o charakterze ilościowym, kształtowanym poprzez szeroko pojętą 
produktywność organizacji. Dostosowania są wtedy skuteczne i efektywne, jeśli 
zapewniają przedsiębiorstwu osiąganie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. 
Przewaga ta możliwa jest do generowania tylko w przypadku właściwej inte-
gracji tych dwóch obszarów, czyli wzrostu i rozwoju.1 Rozwój przedsiębiorstwa 

                                                 
1  J. Machaczka, Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, 

PWN, Warszawa-Kraków 1998, s. 14. 
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oznacza zmiany poprzez: wprowadzenie nowych elementów do systemu przed-
siębiorstwa, poprawę jakości istniejących w systemach elementów, zmiany 
struktur systemów. Należy pamiętać, że rozwój jest przede wszystkim zjawi-
skiem jakościowym, polegającym na innowacjach produktowych, technolo-
gicznych, strukturalnych, na ulepszaniu systemów organizacyjnych i zarządza-
nia.2 
 Bardzo istotne znaczenie w rozwoju organizacji odegrało podejście zaso-
bowe, które było rozwijane od początku lat dziewięćdziesiątych. W ujęciu tym 
zaprzestano poszukiwania źródeł sukcesu jedynie w umiejętności dostosowania 
się przedsiębiorstwa do otoczenia zewnętrznego, lecz doceniono możliwości, 
które tkwią w samym jego wnętrzu. Niemniej jednak, aby zasoby dawały prze-
wagę muszą wg. R. Amita i P.J.H. Schoemakera posiadać wartość, która jest 
uwarunkowana tym, iż:3 

 umożliwiają kreowanie nowych idei oraz nowych źródeł wartości, 
 są trudne do nabycia i sprzedaży, 
 są wzajemnie komplementarne, dzięki czemu rozwój jednych sprzyja 

rozwojowi innych, 
 są zgodne z przyszłymi strategicznymi czynnikami sukcesu sektora, 
 są trwałe, trudne do substytucji - nie zastępowalności innymi zasobami, 
 są trudne do imitacji i kopiowania przez konkurentów – rzadkie,  
 kreują wartość dla udziałowców przedsiębiorstwa. 

 Jednym z takich zasobów jest wiedza. Wiedza jako zasób organizacji ma 
charakter szczególny z jednej strony jest akumulowana przez organizacje z dru-
giej jednak strony te organizacje nie są w stanie samoistnie jej generować, czy-
nią to dzięki ludziom, którzy są ich członkami. Dlatego też w współczesnych 
przedsiębiorstwach zrodziła się tendencja do traktowania pracowników jako 
zasobu strategicznego, w który należy inwestować. Tendencja ta znalazła swoja 
operacjonalizację w kształtowaniu swoistych modeli organizacji i koncepcji 
zarządzania takich jak: organizacja ucząca się, inteligentna, zhumanizowana 
(zdrowa), fraktalna, sieciowa, organizacja wirtualna czy wreszcie modele ge-
nowe. Wspólną cechą tych modeli organizacji jest oparcie ich funkcjonowania 
na zasobie wiedzy, dlatego też można je określić jako organizacje oparte na 
                                                 

2  Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003, 
s. 11.  

3  M. J. Stankiewicz, Zarządzanie widzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konku-
rencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń, 2006, s. 67. 
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wiedzy lub organizacje wiedzy (OW).4 Jak wskazuje C. Mesjasz źródeł ich 
teoretycznych podwalin poszukiwać można w teoriach interakcji i systemów 
(rys.1). 
 

 
 

Rys. 1. Źródła teorii organizacji opartej na wiedzy 

Źródło: Mesjasz C. Wpływ społeczeństwa informacyjnego na ewolucję metafor organi-
zacji (w:)Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Materiały konferencji 
naukowej, red. Stabryła A. Wyd. EJB, Kraków 2002, s. 434. 

 
 W organizacji opartej na wiedzy (OW) – zasadniczym składnikiem są za-
soby niematerialne, głównie generowane poprzez wartość intelektualną swoistą 
dla danej organizacji. Zasoby organizacji opartych na wiedzy stanowią specy-
ficzną konfigurację wspólnie wykorzystywanych zasobów rzeczowych, finan-
sowych, informacyjnych, ludzkich kompetencji i relacji. W organizacjach tych 
wiedza staje się zasobem podstawowym, którym należy zarządzać, aby dopro-
wadzić do wykształcenia tzw. wiedzy wyróżniającej. Wiedzy, która jest wyjąt-

                                                 
4  C. Mesjasz, Wpływ społeczeństwa informacyjnego na ewolucję metafor organizacji 

(w:)Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Materiały konferencyjne, red. Stabryła 
A. Wyd. EJB, Kraków 2002, s. 434. 
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kowa pod względem poziomu innowacyjności, niespotykanej nigdzie w otocze-
niu, której wykorzystywanie wzbogaci organizację o konkurencyjność wobec 
innych uczestników rynku. Organizacje wiedzy najczęściej przedstawić można 
jako organizacje uczące się, skoncentrowane na ciągłym doskonaleniu zdobytej 
wiedzy jak również wykorzystujące do tego nowoczesną technikę informacyjną, 
tworząc w ten sposób organizacje sieciowe5.  
 Działalność organizacji opartej na wiedzy bazuje na szeroko rozumianych 
relacjach wewnętrznych i zewnętrznych oraz wiedzy generowanej dzięki tym 
relacjom. To ona jest podstawowym źródłem tworzenia wartości, przy czym 
wartość ta ukierunkowana jest nie tylko na właściciela czy klienta, ale także na 
wszystkie podmioty wchodzące w interakcje, a więc pracowników, społeczeń-
stwo, organizacje partnerskie i inne, także konkurencyjne. Dzieje się tak po-
przez uzyskaną świadomość organizacji w obszarze możliwości współistnienia 
w wymiarze całego systemu oraz możliwości rozwoju w tym systemie. Ludzie 
w tym układzie są tym elementem organizacji, który wprowadza wiedzę w ruch 
i stanowi, że działa ona w pewien specyficzny sposób. Sposób działania uzależ-
niony jest od tego, w jakim zakresie i jaką metodę wykorzystają ludzie, aby 
powiązać wiedzę z pozostałymi zasobami organizacji.  
 Wiedza jako zasób to zorganizowany zbiór informacji wraz z regułami ich 
interpretowania, można również założyć, że wiedza to ogół wiadomości i umie-
jętności posiadanych przez daną jednostkę.6 Należy jednak pamiętać, że infor-
macje to przetworzone dane, to wiadomości, które zmieniają naszą świado-
mość. Z drugiej jednak strony dane kształtujące informacje tworzone są przez 
znaki odbierane z otoczenia. Strukturę zależności pomiędzy znakami, danymi, 
informacjami, wiedzą i mądrością przedstawiono na rysunku 2. 
 Proces myślowy, który jest związany z analizą wiedzy i jej znaczenia dla 
organizacji powinien udzielić odpowiedzi na trzy fundamentalne pytania: 

 Gdzie faktycznie wiedza i przy jakich warunkach jest generowana?  
 Co wpływa na to, że jedne organizacje posiadają większą zdolność  

w zakresie generowania wiedzy, niż inne?  

                                                 
5  B. Mikuła, Organizacje oparte na wiedzy, AE, Kraków, 2006, s. 26  
6  D. Jemielniak, A. K. Koźmiński, Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Pro-

fesjonalne, Warszawa, 2008, s. 25. 
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 W jakich warunkach tworzy się ona znacznie wydajniej, a tym samym 
pozwala budować lepiej potencjał rozwoju oraz konkurencyjność or-
ganizacji?  

 

Znaki - !@?12

Dane

Informacje

Wiedza

MĄDROŚĆ
 

Rys. 2. Hierarchia wiedzy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie D. Jemielniak, A. K. Koźmiński, Zarządza-
nie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008 r, s. 25. 

 
 W celu udzielenia, chociaż częściowych odpowiedzi na tak postawione 
pytania i zwiększenia czytelności podejmowanych problemów, a tym samym 
wyzwań, jakie stoją przed zarządzaniem badacze i konsultanci sięgnęli po meta-
forę tego, co stanowi trzon każdego organizmu, tego, co jest jego faktycznym 
szkieletem, co daje podstawy zdolności jego funkcjonowania i adaptacyjności. 
Chodzi tutaj o to, co jest w głębi każdego organizmu, czyli genom.  
 Koncepcję tą jako jedni z pierwszych przedstawili w roku 1995 w swojej 
książce pt. Transforming the organization, Francis J. Gouillart i James N. Kelly. 
Stworzyli oni model struktury genetycznej przedsiębiorstwa, składający się z 12 
elementów (chromosomów), tworzących cztery grupy. Transformację przedsię-
biorstwa definiują jako zharmonizowany proces przekształceń budowy gene-
tycznej organizacji poprzez symultaniczne zmiany w wspomnianych czterech 
grupach elementów. Obejmują one zamierzenia, zasoby, interakcje zewnętrzne 
oraz nastroje i motywacje pracowników. W konsekwencji autorzy książki two-
rzą kwartet czterech procesów, na który składają się: rekonstrukcja działalności 
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(Reframing), restrukturyzacja (Restructuring), rewitalizacja (Revitalization), 
odnowa (Renewal). Nie przyjmują one charakteru kolejnych kroków postępo-
wania, obrazują w całości pewien skomplikowany proces, który często dzieje 
się w różnych obszarach organizacji symultanicznie. W praktyce pozwala to na 
osiągnięcie pożądanej organizacji, która ma charakter interaktywny i która swo-
je funkcjonowanie opiera na współdziałaniu i wspomaganiu, co w obecnych 
czasach turbulencji otoczenia oraz nasilania się kryzysów staje się tak ważne.7 
Warto w tym miejscu nadmienić, że wykorzystanie takiej koncepcji oraz wiedza 
na temat struktury genetycznej przedsiębiorstwa (jego chromosomów) wpływa 
na jego rozwój. 
 
 
2. Wykorzystanie wiedzy w tworzeniu fundamentów budowania potencjału rozwo-
ju organizacji – genomu łańcucha DNA 
 
 Koncepcje genowe generują swoje zainteresowanie między innymi z po-
wodu samej idei jaką jest możliwość identyfikacji faktycznej istoty konkretnej 
organizacji, a co za tym idzie chociaż częściowego odczytania co jest siłą 
sprawczą jej sukcesu lub porażki. Jest to wiedza, której nie może nie doceniać 
nauka, w szczególności nauka o zarządzaniu. Podobny kierunek jaki wyznaczyli 
Francis J. Gouillart i James N. Kelly przyjmują Gary L. Nelson i Bruce A. Pa-
sternak w swojej książce pt. Results-keep what’s good, fix what’s wrong, and 
unlock great performance, będącej prezentacją ich długoletnich i wielowymia-
rowych badań. Sięgają oni do metafory DNA organizmu, pokazując faktyczny 
klucz do sukcesu organizacji. Akcentują oni tym samym konieczność wniknię-
cia do wnętrza organizacji, wniknięcia w faktyczną jej „osobowość”, po to, aby 
móc ją tak określić, aby mogła ona sprostać wyzwaniom, przed którymi stawia-
ją ją dzisiejsze czasy. 
 Autorzy uznali, że tak jak organizm, każda organizacja ma indywidualny 
kod DNA, który zbudowany jest z czterech bloków kształtowanych wokół ta-
kich elementów jak: uprawnienia i sposoby podejmowania decyzji, motywacje 
pracowników, systemy i sposoby przepływu informacji oraz struktury jako fak-

                                                 
7  K. Machaczka, omówienie książki: F.J. Gouillart, J.N. Kelly, Transforming the organiza-

tion, McGraw-Hill, Inc., 1995, Przegląd Organizacji, luty 2000. 
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tyczne elementy tworzące szkielet organizacji.8 Poprzez pryzmat tych właśnie 
elementów organizacje powinny patrzeć zarówno na otoczenie zewnętrzne jak  
i wewnętrzne. Uzasadnionym stwierdzeniem, weryfikowanym przez badania 
realizowane w tym kierunku chociażby przez firmę konsultingową Booz-Allen-
Hamilton od roku 2003 jest fakt, że elementy budujące DNA organizacji są 
kluczem do generowania odpowiednich osiągnięć i wyników przez organizacje. 
Sukces przedsiębiorstwa oraz jego wyniki zależą zatem, od udzielenia odpo-
wiedzi na pytania: jak modyfikować działalność przedsiębiorstwa poprzez ele-
menty DNA organizacji, wypełniać strategię oraz adoptować się do zmian. Mo-
del organizacyjnego DNA opracowany przez G. Neilson, B. A. Pasternack, D. 
Mendes przedstawia rysunek 3.  
  

 
 

Rys. 3. Budowa bloku organizacyjnego kodu DNA 

Źródło: G. Neilson, B. A. Pasternack, Results. Keep what’s goog, fix what’s wrong, and 
unlock great performance, Crown Business, New York 2005, s. 6. 

 
 Wniosek jaki się tutaj pojawia dotyczy właśnie możliwości zastosowania 
czteroelementowego bloku budującego DNA organizacji w celu zwiększania jej 

                                                 
8  G. Neilson, B. A. Pasternack, Results. Keep what’s goog, fix what’s wrong, and unlock 

great performance, Crown Business, New York 2005, s. 6. 
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integracyjności zarówno w aspekcie czynników endo- jak i egzogenicznych. 
Konsekwencją tego powinno być uzyskanie przez organizację większej zdolno-
ści do budowania strategii wykazujących się cecha odpowiednio wysokiej 
zgodności zarówno z samą organizacją jak i warunkami otoczenia. Bloki te są 
kombinacją i rekombinacją wyraźnych oraz z drugiej strony odrębnych tożsa-
mości dla każdej organizacji. Ważnym w samym modelu jest nie tylko dobranie 
wyżej wskazanych elementów, ale przede wszystkim ich interpretacja, która jest 
znacznie odmienna od tradycyjnych podejść w obszarze zarządzania. Co więcej 
istotnym obszarem w tej koncepcji organizacji jest wykorzystanie wiedzy, czyli 
informacji o wszystkich tych blokach. Informacja ta powinna dotyczyć stanu 
faktycznego, jak również możliwych do wprowadzenia zmian. Aby zrozumieć 
nowatorstwo podejścia modeli genowych do charakteryzowania organizacji 
ważnym jest fakt zdobycia wiedzy przez przedsiębiorstwa związanej z właściwą 
interpretacją nowych znaczeń wskazanych elementów, które były już wcześniej 
wskazywane jako elementy konstytuujące organizację. Ważnym staje się rów-
nież opanowanie konkretnej wiedzy na temat charakteru każdego z tych ele-
mentów i ich wpływu na rozwój organizacji.  
 W analizowanym modelu pierwszym czynnikiem konstytuującym DNA 
organizacji jest obszar podejmowania decyzji. W obszarze tym pierwszorzędne 
znaczenie uzyskuje identyfikacja i zrozumienie tego, kto odpowiedzialny jest za 
poszczególne obszary decyzyjne, jak są one realizowane i dlaczego właśnie w 
ten sposób proces decyzyjny funkcjonuje w konkretnym przedsiębiorstwie lub 
innej organizacji. Ważne jest to głównie z powodu znaczenia procesu decyzyj-
nego na zdolność organizacji do zmiany. Uprawnienia decyzyjne określają, 
bowiem kto posiada faktycznie prawo do podejmowania decyzji i jakiego ro-
dzaju mogą być to decyzje. Zidentyfikowanie tych mechanizmów pozwala na 
stworzenie specyficznej mapy w organizacji, obrazu podejmowania i przebiegu 
decyzji, a w szczególności tego, gdzie leży odpowiedzialność za ich podjęcie. 
Fundamentalnym pytaniem przy tak zidentyfikowanym problemie jest: „kto 
podejmuje jakie decyzje, w jaki sposób to czyni i dlaczego?”.  
 Uzyskanie odpowiedzi na tak postawione pytanie pozwala na szybkie zi-
dentyfikowanie faktycznych mechanizmów i przebiegów procesu podejmowa-
nia decyzji. To z kolei pozwala na identyfikację w tym obszarze problemów  
i następnie ich wyeliminowanie. Stworzenie systemu przejrzystych uprawnień 
decyzyjnych umożliwia wygenerowanie szerszych powiązań komunikacyjnych 
w organizacji przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomów decyzyjnych. Upo-
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rządkowanie tych mechanizmów przekłada się z kolei na obniżenie kosztów  
i przyśpieszenie realizacji podejmowanych decyzji. Przyczynami najczęstszych 
dysfunkcji mechanizmów decyzyjnych są głównie z błędy w innych elementach 
tworzących model DNA organizacji.  
 System informacyjny i sposoby przepływu informacji jest drugim istotnym 
blokiem budujących organiacyjne DNA. System podejmowania decyzji jest 
swoistą krytyczną materią, która stanowi podstawę zdolności do podjęcia pra-
widłowych decyzji, budowy efektywnych systemów motywacyjnych oraz two-
rzenia właściwych struktur. Kluczem do sukcesu organizacji jest zatem, identy-
fikacja krytycznej informacji. Informacja krytyczna jest informacją, którą po-
trzebuje organizacja do weryfikacji wariantów i zapewnienia, iż dana decyzja 
po podjęciu okaże się decyzją słuszną. Informacja stanowi, więc główny ele-
ment procesu podejmowania decyzji w każdej organizacji. Jest wkładem do 
potencjału realizacji celów i uzyskania przewagi konkurencyjnej, to dostrzeżone 
fakty, których znajomość zmienia nasze przekonania, wpływa na decyzje, jakie 
podejmowane są przez menedżerów. Informacja skłania do rewizji tego, co jest. 
Należy pamiętać, że informacja jest bardzo ważnym czynnikiem produktywno-
ści przedsiębiorstwa. Powinna ona być traktowana odpowiednio do swej waż-
ności. Oznacza to konieczność stworzenia systemu pozwalającego na pozyski-
wanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie jej w możliwie dużej skali w organi-
zacji. Co sprowadza się do tworzenia odpowiednich rozwiązań strukturalnych 
pozwalających kształtować komunikację i relatywnie swobodnie przepływać 
informacji zarówno w układzie pionowym jak i poziomym każdej organizacji.  
 Do charakterystyki znaczenia informacji dla organizacji można żyć analo-
gię roli tlena dla organizmu. Trudno jest sobie wyobrazić funkcjonowanie orga-
nizmu bez jego dostępu do każdej istniejącej komórki. Podobnie jest trudno 
sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie organizacji bez odpowiednio szero-
kiego i we właściwy sposób sterowanego systemu dystrybucji, przebiegu i prze-
twarzania informacji. Organizacja jednoczy komunikację i informację z głów-
nymi celami organizacji. Systemy dystrybucji informacji w organizacji możemy 
zatem zdefiniować jako swoistą metrykę jej sposobu działania, która określa 
poziom jej wiedzy. Sprawność tego systemu zależna jest natomiast od sprawno-
ści mechanizmów koordynujących, znajdujący się w wielu zakątkach organiza-
cji. Sama informacja jest dostrzeżonymi faktami przez organizacje zmieniają-
cymi panujące poglądy i przekonania. Skłania ona do dokonywania zmian  
w różnych obszarach organizacji. Dobra informacja jest celowa, dokładna  
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i dostępna dla tego, kto jej potrzebuje, taka informacja wpływa pozytywnie na 
rezultaty. Wyzwaniem jest również odniesienie odpowiednich informacji do 
wymiaru, jakim jest czas, należy pamiętać, że informacja musi być pozyskana 
również w odpowiednim czasie. W większości przypadków jest to wyzwanie 
właściwie realizowane w nowoczesnych przedsiębiorstwach, które charaktery-
zują się odpowiednimi wynikami. Pozyskanie wysokiej jakości informacji pro-
wadzi do zrealizowania celów oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej. 
 Trzecim blokiem budującym DNA organizacji są systemy motywacyjne. 
Tradycyjnie ten obszar definiowany jest głównie przez bodźce finansowe, które 
współcześnie nie zawsze przekładają się w sposób proporcjonalny na odpo-
wiednią efektywność zasobów ludzkich. Motywację próbuje się interpretować 
jako coś więcej niż pieniądze. Wyzwaniem dla współczesnych organizacji jest 
fakt zaprzestania interpretacji tego zagadnienia tylko poprzez pryzmat założeń 
teoretycznych oraz sloganów głoszonych wewnątrz podmiotu. Ważnym jest 
tutaj zrozumienie tego zagadnienia przez rozwiązania praktyczne polegające na 
opracowaniu i wdrożeniu skutecznych systemów motywacyjnych w codzien-
nym funkcjonowaniu. Motywacja rozumiana w ten sposób, a więc nie tylko 
jako bodziec finansowy, może zawierać różnego rodzaju okazje do zrobienia 
kariery zawodowej wśród ludzi zorientowanych na działanie, chcących się zre-
alizować. To nagrody zarówno finansowe jak i poza finansowe mogą być indy-
widualnymi zachętami do realizacji celów przedsiębiorstwa. W każdej organi-
zacji powinny występować rozbudowane obszary określające systemy motywa-
cyjne, które nie odnoszą się tylko do sfer narzędzi finansowych takich jak: płaca 
zasadnicza, premie, prowizje, nagrody, dopłaty za pracę w porze nocnej, dopła-
ty za nadgodziny, ale obejmują również możliwe inne aspekty pozafinansowe, 
które w sposób doskonały wpływają na ponadprzeciętny poziom zadowolenia 
pracownika z realizowanych działań. Warto w tym miejscu nadmienić, że mo-
tywacja potrzebuje nagród indywidualnych o charakterze psychologicznym, a 
nie tylko zawodowych, budowanych w oparciu o jakość pracy i osiągane z tego 
korzyści. Pracownik wykonując zadania generalnie nie rozmyśla celowo o tym, 
aby jego działania przyniosły odwrotny rezultat do zamierzonego. W swoich 
działania prawie zawsze kieruje się dobrem zadania, które realizuje, nie działa  
z rozmysłem na szkodę organizacji. Niemniej jednak czasami zdarzają się sytu-
acje, że pojawiają się nieoczekiwane wyniki, które mogą negatywnie wpłynąć 
na strategię przedsiębiorstwa. Należy taką sytuację zinterpretować indywidual-
nie, bo każdemu może zdarzyć się pomyłka, nie należy od razu karać pracowni-
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ka, ani negatywnie go postrzegać. Ludzie pracując myślą racjonalnie, przestrze-
gając podstawowe zasady, według, których postrzegają swoje działania. Często 
w przedsiębiorstwach zdarza się, że rozumienie i postrzeganie strategii jest 
ulotne. Można powiedzieć, że jest ono nie widoczne w systemach motywacyj-
nych danej organizacji i w przepływie informacji, który jest dla pracowników 
trudny do zrozumienia i wykonania. Menedżerowie powinni zatem wykorzy-
stywać wiele dróg za pomocą, których będą wysłać sygnały do pracowników, 
aby pobudzić ich do efektywnego działania. Motywacyjna dźwignia oparta nie 
tylko o narzędzia finansowe została przedstawiona na rysunku 4. 
 

 
 

   - z natury czynniki finansowe   

   - z natury czynniki pozafinansowe 

 

Rys.4. Struktura możliwych narzędzi i obszarów motywacji  

Źródło: G. Neilson, B. A. Pasternack, Results. Keep what’s goog, fix what’s wrong, and 
unlock great performance, Crown Business, New York 2005, s. 35. 
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powoduje, że ludzie postępują tak a nie inaczej. Znaczenie motywacji polega na 
tym, że określa ona wyniki pracy pokazuje na ile jest ta praca wyceniana. Z 
drugiej jednak strony motywacja posiada pewien wymiar zachowań trudno 
uchwytnych, zachowań które mogą pozwolić na osiągnięcie długofalowego 
impulsu do działania oraz własnych potrzeb i aspiracji. Do tego jednak potrzeb-
na jest z jednej strony właściwa atmosfera panująca w organizacji, a z drugiej 
struktura pozwalająca na uchwycenia właściwego miejsca człowieka w organi-
zacji.  
 Ostatnim blokiem DNA organizacji jest struktura organizacyjna. Blok ten 
jest najbardziej widocznym i oczywistym elementem konstrukcyjnym modelu 
DNA organizacji. Jest to też obszar, od którego rozpoczyna się wdrażanie pro-
gramów zmian. Wpływa głównie na to jej podstawowa cecha, a mianowicie 
cecha „translokacji”. Cecha ta związana jest z łatwością z jaką można demon-
strować wprowadzane zmiany poprzez zmianę elementów struktury organiza-
cyjnej oraz powiązań między tymi elementami.  
 Organizacyjne diagramy obrazują relacje w obszarze zwierzchności, wła-
dzy, odpowiedzialności, decyzji w odniesieniu do członków organizacji. Im 
samym z kolei pozwalają w stosunku do interesariuszy zewnętrznych zobrazo-
wać w sposób ogólny aktualny sposób funkcjonowania organizacji. Należy 
jednak posiadać świadomość tego, że struktura organizacyjna nie ma charakteru 
pierwotnego w organizacji, nie jest punktem wyjścia w jej funkcjonowaniu. Ma 
ona raczej charakter logicznej konsekwencji podejmowanych decyzji w obsza-
rze trzech pozostałych elementów budujących kod DNA organizacji. Struktura 
organizacyjna jest zatem zwieńczeniem procesów zmian zachodzących w całym 
kodzie DNA, którego efektem jest stworzenie odpowiednich powiązań zapew-
niających koordynację oraz pozwalających spiąć organizację w jeden sprawnie 
funkcjonujący układ. 
 Struktura organizacyjna, tak jak powiedział kiedyś A. Chandler powinna 
podążać za strategią organizacji i powinna być do niej dostosowywana, a nie jak 
to się dzieje często projektowana niezależnie. Orientowanie strategii firmy na 
poszczególnych segmentach klientów musi znaleźć swoje odzwierciedlenie  
w strukturze organizacji, która powinna stymulować i wspomagać taką orienta-
cję firmy. W praktyce jednak pomimo faktu, że strategia organizacji i jej struk-
tura są pierwotnie planowane jako elementy koegzystujące i współpracujące ze 
sobą, to w efekcie najczęściej nie są wystarczająco dopasowane względem sie-
bie. Wśród specyficznych dysfunkcji możemy wskazywać na: 
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 problem podejmowania określonych decyzji (np. standardowych, bądź 
decyzji dotyczących obszarów operacyjnych) zbyt wysoko w strukturze 
hierarchii organizacji;  

 problem zbyt dużej fluktuacji menagerów, którzy zmieniając pracę 
zdobywają w ten sposób coraz wyższe stanowiska bez konieczności 
opanowania wystarczającej wiedzy odnośnie specyfiki działalności  
w danej organizacji;  

 problem przeświadczenia, że szybkie awanse są najbardziej jasne  
i przejrzyste, a jednocześnie pomagają zatrzymać dobrych pracowni-
ków. 

 Problemy związane z strukturą organizacyjną wynikają więc najczęściej  
z jej zbytniego zbiurokratyzowania, rozbudowania i rozproszenia. Wszystko to 
prowadzi w konsekwencji do problemów wykazywanych przez organizację w 
różnych obszarach jej funkcjonowania, a dalej do poważnych kryzysów w jej 
funkcjonowaniu do opcji upadku włącznie. Wszystkie te problemy związane są 
najczęściej z funkcjonowaniem organizacji dojrzałych, gdzie procesy awansów, 
wewnętrznych gier politycznych doprowadzają z czasem właśnie do takiej sytu-
acji.  
 Innym poważnym problemem organizacji jest wzrost liczby tzw. „kadr 
cienia”. Są to kadry rozbudowywane wraz z czasem funkcjonowania organiza-
cji. Powoływane są one w celu wspomagania realizacji działań poszczególnych 
stanowisk kierowniczych. Problemem jednak tej grupy ludzi i zajmowanych 
przez nich stanowisk jest to, że ich kompetencje i odpowiedzialności najczęściej 
dublują się z funkcjami oficjalnie pełnionymi przez inne komórki w strukturze 
organizacji. Wykonują oni czynności, które są zlecane przez poszczególnych 
kierowników, ale które z pełnym powodzeniem mogą i powinny być wykony-
wane przez np. działy personalne, finansowe lub też informatyczne. Identyfiku-
jemy wtedy sytuację organizacji, gdzie jakość jej funkcjonowania i jej koszty 
wynikają z różnego rodzaju stanowisk pomocniczych. Wpływa to nie tylko na 
podniesienie kosztów administracyjnych i operacyjnych organizacji, ale głów-
nie czyni jej strukturę niejasną, gdzie trudno jest zidentyfikować, gdzie powsta-
ją konkretne informacje oraz jaki jest ich przepływ. Wyzwaniem w stosunku do 
tych kadr nie jest ich wyeliminowanie, ale raczej zidentyfikowanie, gdzie mogą 
być one na nowo umiejscowione w organizacji, gdzie ich praca będzie przyno-
siła efekt dla całej organizacji, a nie tylko poszczególnych osób dla których do 
tej pory funkcjonowały.  
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Ważnym aspektem jest również świadomość, że istnieją grupy struktur bardziej 
efektywnych od innych. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie ma struktury idealnej 
dla wszystkich organizacji. Wiele organizacji odnoszących sukcesy w dłuższym 
okresie czasu unika zbytniego zaufania do roli struktury organizacyjnej  
w kształtowaniu wyników przedsiębiorstwa. Niektóre systemy odnoszące suk-
cesy organizują się wokół swoich produktów, inne funkcji, jeszcze inne wokół 
swoich geograficznych rynków. To jednak, co wpływa na sukces to właśnie 
umiejętność dopasowania organizacji, a tym samym struktury do możliwości 
właściwego podejmowania decyzji, przepływu informacji i wreszcie procesów 
motywacji. 
 Oczywiście wskazane problemy struktury organizacyjnej nie są jedynymi. 
Liczba różnego rodzaju dysfunkcji tego elementu genomu organizacji jest 
znacznie dłuższa. Trzeba jednak pamiętać, że sama w sobie struktura nie jest ani 
rakiem dla organizacji, który powoduje jej śmierć, nie jest również dla niej je-
dynym lekarstwem na każdą jej chorobę. Jest natomiast jednym z elementów, 
który może pomagać i współuczestniczyć w jej spajaniu lub może to zjawisko 
utrudniać. 
  Niestety zbyt często przedsiębiorstwa popełniają błąd gruntownej reorga-
nizacji w wyżej wymienionych obszarach w momencie, kiedy ich interesy nie 
idą tak jak było to zaplanowane. Powinny natomiast baczniejszą uwagę zwracać 
na ludzi, którzy tworzą daną organizację, na ich motywacje, tak, aby wpływać 
na tworzenie właściwych podstaw, przestrzeni, opartych na możliwie najlep-
szych informacjach, tak, aby mogli oni osiągać odpowiednie rezultaty, a dzięki 
temu, aby te rezultaty mogła osiągać organizacja. Efektem tego będzie stworze-
nie środowiska wewnątrz organizacji, którego głównym wyzwaniem stanie się 
odpowiednia innowacyjność i elastyczność działania. Efektem tak funkcjonują-
cego systemu stanie się z kolei właściwa i odpowiednio generowana wiedza,  
a skutkiem potencjał rozwoju i kształtowania konkurencyjności jaki uzyska 
organizacja. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Współczesne warunki funkcjonowania organizacji stają się coraz więk-
szym dla nich wyzwaniem. Organizacje, aby dobrze funkcjonować muszą dzia-
łać w sposób świadomy i adekwatny do otaczających ich warunków. Wskazana 
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adekwatność możliwa jest do osiągnięcia jedynie dzięki odpowiedniej wiedzy 
posiadanej przez organizację i jej członków, która to wiedza pozwala na two-
rzenie właściwego obrazu organizacji zgodnego z warunkami tworzonymi przez 
teraźniejszość. W poszukiwaniu właściwego obrazu organizacji należy poszu-
kiwać jednak konkretnych modeli i norm zachowań pozwalających na utrzyma-
nie niezbędnej dynamiki zmian. Zmiany te z kolei są konieczne ze względu na 
dynamikę i turbulencję otoczenia oraz wzajemne przenikanie się różnych ukła-
dów i systemów. Stwierdzenie to nie oznacza jednak jakiegoś ściśle określone-
go sposobu, ale jedynie pewien przepis, który za każdym razem musi być wdro-
żony indywidualnie, aby mógł przeistoczyć się w konkretny wynik działalności.  
 Istniejące na rynkach uwarunkowania konkurencyjne wpływają zatem,  
w sposób znaczny na konieczność doboru właściwych zachowania przedsię-
biorstw. Konieczność doboru właściwych strategii. Zachowania te są wyrazem 
chęci ich przetrwania i dostosowania swoich celów do wyzwań jakie pojawiają 
się przed nimi. Jakość z kolei tych działań, czy też owych zachowań wpływa 
bezpośrednio na fakt tego, że jedne organizacje są w stanie przetrwać i opano-
wują zdolność rozwoju inne natomiast tracą ten potencjał i upadają. Zdolności 
te wynikają bezpośrednio z opanowania umiejętności związanej z uczeniem się 
organizacji oraz potencjałem generowania wiedzy. Wiedzy, która pozwala po-
szukiwać nowe drogi w funkcjonowaniu organizacji, która pozwala na większą 
adaptatywność w stosunku do otoczenia oraz nadaje cechę kreatywności i in-
nowacyjności systemu. Cechy te oczywiście nie są swoiste dla organizacji jako 
takiej. Są nadawane organizacji przez jej członków. Oni muszą natomiast po-
siadać odpowiednią przestrzeń wewnątrz organizacji tworzoną poprzez właści-
wie dobraną strukturę, systemy informacyjne, uprawnienia decyzyjne i odpo-
wiednio stworzony system motywacyjny, tak aby budować ich zdolność działa-
nia i kreatywność rozwiązań. Przedsiębiorstwa, które zatem chcą uniknąć puła-
pek powinny poszerzyć obszar poszukiwań nowych idei, nadawać tak pożądaną 
elastyczność w swoim działaniu, zapewnić łączność pomiędzy innowatorami  
a reprezentantami firmy, jak również rozwijać umiejętności pracowników  
w zakresie komunikacji i współpracy. To z kolei powinno stać się receptą na 
sukces, rozwój, zmianę i negatywną entropię. Rozważania w opracowaniu po-
kazują jedną z ewentualnych dróg osiągnięcia tego dzięki konfigurowaniu wła-
ściwego kodu DNA wewnątrz organizacji.  
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WIEDZA JAKO ŹRÓDŁO PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW  
W GOSPODARCE GLOBALNEJ  

 

„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować” 

J. W. Goethe (1749-1832) 

 
Wprowadzenie  
 
 Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, 
jak i sama gospodarka, zależne są od wielu czynników, będących między inny-
mi efektem procesu globalizacji. Niezależnie od wielkości podmiotów gospo-
darczych, skali ich funkcjonowania, wielkości zasobów, którymi dysponują, 
każde z nich powinno podejmować próby dostosowania się do wymogów coraz 
bardziej zglobalizowanego rynku. Umiejętności przedsiębiorstw w zakresie 
identyfikacji potrzeb oraz sposobów realizacji działań dostosowawczych jest 
jednak różna. Zależy zarówno do nich samych, jak również od warunków pro-
wadzenia działalności w poszczególnych gospodarkach. Podejmowane przez 
przedsiębiorstwa działania adaptacyjne prowadzić mogą – z reguły w dłuższym 
okresie czasu - do uzyskania przewagi konkurencyjnej nad innymi uczestnikami 
globalnego rynku. Mogą również pojawiać się sytuacje, w których podejmowa-
ne działania nie przynoszą spodziewanych efektów. Mamy wówczas do czynie-
nia z koniecznością poniesienia przez podmioty gospodarcze znacznych kosz-
tów, związanych z próbami uzyskania przewagi, w zamian zaś nie realizują one 
celów związanych ze swoim dalszym rozwojem.  
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 W polskiej gospodarce intensywność podejmowanych działań adaptacyj-
nych, których efektem ma być uzyskanie przewagi konkurencyjnej powinna być 
znaczna. Zarządzający przedsiębiorstwami powinni najpierw zidentyfikować 
potrzeby własnego rozwoju, ocenić realne możliwości ich wprowadzenia a na-
stępnie podjąć próby realizacji tych zamierzeń.  
 Bez podejmowania wyzwań globalnego rynku utrudniony, a wręcz nie-
możliwy będzie ich rozwój. Niebagatelną rolę w kształtowaniu zdolności wła-
snego rozwoju przedsiębiorstwa odgrywa wiedza oraz umiejętność skutecznego 
nią zarządzania. Nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem Z. Malary, który 
pisze, że: „W gospodarce tradycyjnej o zdolnościach konkurencyjnych decydo-
wały klasyczne zasoby przedsiębiorstwa: materiały i surowce, urządzenia i ma-
szyny oraz finanse i energia. W gospodarce globalnej, oprócz surowców, ziemi 
i taniej pracy, są to informacje, wiedza i kompetencje oraz idee. Do ich wytwo-
rzenia potrzebny jest czynnik wysoko wykwalifikowanej pracy ludzkiej, a stąd 
pomnażanie wiedzy i umiejętność jej wykorzystania wydaje się jednym z naj-
większych wyzwań, przed jakim obecnie stoi gospodarka”1. Należy wręcz są-
dzić, że właśnie większe wykorzystanie wiedzy oraz sprawne nią zarządzanie 
może stać się czynnikiem bardzo korzystnym dla stosujących to rozwiązanie 
podmiotów gospodarczych. 
 
 
1. Proces globalizacji a gospodarka oparta na wiedzy  
 
 Proces globalizacji jest jednym z ważniejszych zjawisk ostatnich lat. Jego 
oddziaływanie na gospodarkę i funkcjonujące w jej ramach przedsiębiorstwa 
jest zauważane najbardziej. Należy jednak uświadamiać sobie wpływ tego pro-
cesu na przykład na kulturę, społeczeństwo, ekologię, środowisko i politykę.  
W związku z tak rozległym rozpowszechnieniem zjawiska globalizacji, jego 
analizowaniem zajmują się różne dziedziny nauk „od historii do politologii, od 
socjologii do psychologii, od nauki o sieci (webscience) do nauki o zarządzaniu. 
Ba nawet etyka i teologia. No i – oczywiście przede wszystkim – ekonomia. 

                                                 
1  Z. Malara, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, PWN, 

Warszawa 2007, s. 125. 
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Stąd już wynika, że globalizacja niejedno musi mieć oblicze, przyglądając się 
jej bowiem z rozmaitych miejsc, postrzega się coś odmiennego”2.  
 W literaturze przedmiotu znajdują się różnorodne definicje procesu globa-
lizacji. W jednym miejscu spotkać się można ze stwierdzeniem, iż jest ona trak-
towana jako funkcjonujące w świecie „powiązania i oddziaływania między 
poszczególnymi państwami i ich społeczeństwami, w wymiarach horyzontal-
nym i wertykalnym, co prowadzi w ostateczności do powstania homogeniczne-
go systemu światowego”3. W innym zaś pojawia zawarte jest stwierdzenie, że 
globalizacja oznacza „/.../ ogólnoświatowy proces integracji systemów ekono-
micznych i podmiotów gospodarczych. Polega na tym, że działalność gospodar-
cza jest konfigurowana i koordynowana w skali całego świata w celu zminima-
lizowania kosztów, maksymalizowania nowo tworzonej wartości produktów i 
uzyskania dostępu do rynku o również światowym zasięgu”4. Biorąc jednak pod 
uwagę określenie procesu globalizacji jedynie w znaczeniu ekonomicznym za 
najbardziej trafną, uznać można definicję opracowaną przez A. Zorską, która 
twierdzi, że: „globalizacja działalności gospodarczej jest to dokonujący się na 
świecie długofalowy proces integrowania coraz większej liczby krajowych go-
spodarek ponad ich granicami, dzięki rozszerzaniu oraz intensyfikowaniu wza-
jemnych powiązań (inwestycyjnych, produkcyjnych, handlowych, kooperacyj-
nych), w wyniku czego powstaje ogólnoświatowy system ekonomiczny o dużej 
współzależności i znaczących reperkusjach działań podejmowanych/ toczących 
się nawet w odległych krajach”5. 
 Zainteresowanie pojęciem globalizacji, a ponadto w szczególności wywie-
ranym przez ten proces wpływem na otaczający nas świat wydaje się więc zro-
zumiałe. W próbie określenia wpływu procesu globalizacji na ekonomikę pań-
stwa oraz przedsiębiorstwa bierze udział wielu współczesnych badaczy. Wszy-
scy z nich ten wpływ zauważają i przekazują przedsiębiorcom skuteczne – ich 
zdaniem – recepty na osiągnięcie korzyści ekonomicznych i pozaekonomicz-
nych związanych z funkcjonowaniem na tym wymagającym rynku. Dynamika 
procesu globalizacji jest jednak na tyle duża, iż rozwiązania te bardzo szybko 
tracą na znaczeniu i należy w sposób systematyczny i ciągły aktualizować owe 

                                                 
2  G. W. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i Spółka, Warszawa 2008, s. 93. 
3  S. Flejterski, P. Wahl, Ekonomia globalna – synteza, Difin, Warszawa 2003, s. 18. 
4  K. Kuciński, Nasza ziemia – Gospodarka globalna, Wyd. Kurpisz, Poznań 2002, s. 13.  
5  A. Zorska, Ku globalizacji ? Przemiany w korporacjach międzynarodowych i w gospo-

darce światowej, PWN, Warszawa 1998, s. 14. 
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recepty oraz poszukiwać zupełnie nowych, skuteczniejszych niż do tej pory 
sposobów uzyskania przewagi nad innymi uczestnikami globalnego rynku.  
 Niejako w sąsiedztwie globalizacji pojawia się więc nowa wartość – wie-
dza oraz możliwość skutecznego nią zarządzania. Wydaje się to nad wyraz zro-
zumiałe, a jak dowodzi B. Liberska proces globalizacji wiedzy i technologii we 
współczesnym świecie stworzyły podstawę dla rozwoju nowego typu gospo-
darki, określanego mianem gospodarki opartej na wiedzy6. Określenie to poja-
wiło się w ostatniej dekadzie XX wieku i od tego czasu „może być traktowane 
zarówno jako termin określający fenomen ze świata realnego, jak i nazwa fe-
nomenu ze świata idei”7. W pierwszym przypadku pod tym terminem kryje się 
opis funkcjonującej gospodarki lub też zbioru gospodarek, w drugim zaś jest 
mowa o zbiorze pomysłów związanych ze stosowaniem nowoczesnych czynni-
ków wzrostu gospodarczego i rozwoju cywilizacyjnego, do których zaliczyć 
można: innowacje techniczne i organizacyjne, wykształcenie, umiejętność dzia-
łania w zmieniających się warunkach rynkowych oraz inne elementy wiedzy 
ludzkiej8. Kolejne spojrzenie na pojęcie gospodarki opartej na wiedzy pozwala 
na interpretację tego zagadnienia w dwóch różnych płaszczyznach. W pierw-
szym, sformułowanym w raporcie opracowanym przez OECD i Bank Świato-
wy, gospodarka oparta na wiedzy rozumiana jest jako „gospodarka, w której 
wiedza jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej 
efektywnie przez przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne i społeczności, 
sprzyjając szybkiemu rozwojowi gospodarki i społeczeństwa”9. Druga płasz-
czyzna zdefiniowana tego zagadnienia to ujęcie mikroekonomiczne. W tym 
przypadku gospodarka oparta na wiedzy to gospodarka, w której funkcjonuje 
wiele podmiotów, opierających na wiedzy swoją przewagę konkurencyjną10. 
Właśnie w ujęciu mikroekonomicznym pojawiają się możliwości zdobycia  
i wykorzystania dostępnej w przedsiębiorstwie wiedzy w celu kontynuowania  
i rozwijania swojej działalności na globalnym rynku.  

                                                 
6  B. Liberska, Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej (w:) Globalizacja. 

Mechanizmy i wyzwania. Red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002, s. 31.  
7  H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, Wydawnic-

two „Dom Organizatora”, Toruń 2008, s. 343.  
8  Ibidem.  
9  I. Pidek-Sousa, Koncepcja gospodarki opartej na wiedzy fundamentem konkurencyjności 

przedsiębiorstw (w:) Co decyduje o konkurencyjności gospodarki? Red. M. Noga, M. K. Stawic-
ka. CeDeWu.pl, Warszawa 2008, s. 185. 

10  Ibidem.  
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 Należy jednak pamiętać, że samo „zagospodarowanie” wiedzy w przedsię-
biorstwie nie jest czynnikiem warunkującym mu osiągnięcie sukcesu. Oprócz 
wiedzy nieodzownym wydaje się stosowanie innych elementów budowania 
przewagi konkurencyjnej. Wiedza stanowi zaś, kto wie czy nie najważniejszy, 
ale tylko jeden z nich.  
 
 
2. Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna podmiotów gospodarczych  
 
 Zjawisko konkurencyjności, szeroko opisywane w literaturze naukowej, 
dotyczyć może zarówno skali makroekonomicznej, w które określa się konku-
rencyjność gospodarki na tle np. innych gospodarek, jak i skali mikroekono-
micznej, której istota dotyczy konkurencyjności, funkcjonujących w tych go-
spodarkach, przedsiębiorstw. W tym drugim ujęciu konkurencyjność nieroze-
rwalnie wiąże się m. in. z możliwościami produkcyjnymi, organizacyjnymi, 
technologicznymi czy też, a może przede wszystkim, z możliwościami finan-
sowymi podmiotów gospodarczych. To właśnie dzięki niej przedsiębiorstwa 
mają możliwość osiągnięcia rynkowego sukcesu. Dla jednych będzie to zdoby-
cie najlepszej pozycji w dziedzinie prowadzonej działalności, dla innych sukces 
może być pojmowany jako utrzymanie, takiej jak do tej pory własnej sytuacji 
rynkowej, „nie wypadnięcie” z rynku, czy też zawarcie korzystniejszej umowy 
z kontrahentem. W pierwszym przypadku można posłużyć się przykładem 
przedsiębiorstwa osiągającego coraz lepsze wyniki finansowe i przewyższają-
cego swoich konkurentów np. pod względem jakości. Jak pisze P. Kotler dzieje 
się tak dlatego, że przedsiębiorstwo dysponuje zasobami i kompetencjami, które 
umiało sobie wypracować i zastosować w dobrze wybranej dziedzinie działal-
ności11. W drugim przypadku, przy znacznie zmniejszonej skali obrotów, obni-
żanych corocznie wynikach finansowych, będących jednymi z negatywnych 
efektów zwiększającej się liczby i jakości konkurentów, myślenie o zdobywa-
niu lepszej pozycji nie jest możliwe. Po pewnym czasie sytuacja ta jednak może 
ulec zmianie. Zmieni się wówczas również rozumienie sukcesu działalności. 
Należy jednak wyraźnie zauważyć, że współczesny globalny rynek stwarza 
przedsiębiorstwu wiele szans rozwojowych. Nie można zapominać jednak też  

                                                 
11  P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Felberg SJA, Warsza-

wa 1998, s. 16. 
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o zagrożeniach. Receptą na ograniczenie lub eliminację tych zagrożeń i pewne 
uniezależnienie się gwałtownych zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa jest więc 
jego dążenie do wzrostu własnej konkurencyjności.  
 Istnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa stanowi ważną cechę przed-
siębiorstwa, której istotą jest założenie, iż konkurencyjność występować może 
w relacji danego przedsiębiorstwa z innym, pojedynczym podmiotem gospodar-
czych lub też grupą takich podmiotów. Uzasadnionym wydaje się więc poszu-
kiwanie konkurencyjności w przypadku, gdy odnosi się je do innych przedsię-
biorstw danego sektora lub/i tej samej grupy strategicznej albo wyobrażonego 
przedsiębiorstwa idealnego12.  
 Samo pojęcie konkurencyjności tak zostało opisane przez H. G. Adamkie-
wicz-Drwiłło: „Konkurencyjność jest właściwością która określa zdolność 
przedsiębiorstwa do ciągłego kreowania tendencji rozwojowej, wzrostu produk-
tywności (…) oraz do skutecznego rozwijania rynków zbytu w warunkach ofe-
rowania przez konkurentów towarów lub/i usług nowych, lepszych i tań-
szych”13. Pojęcie konkurencyjności można również rozumieć jako agregat zło-
żony z następujących elementów (rysunek 1):14 

 potencjału konkurencyjności,  
 przewagi konkurencyjnej,  
 instrumentów konkurowania, 
 pozycji konkurencyjnej sprzedającego.  

 
  

                                                 
12  M. Jankowska-Mihułowicz, Decyzje menedżerskie jako wewnętrzne czynniki konkuren-

cyjności przedsiębiorstw (w:) Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Red. O. Dębicka, A. 
Oniszczuk-Jastrząbek, J. Winiarski, T. Gutowski. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2008, s. 190. 

13  H. G. Adamkiewicz-Drwiłło, Adaptacja rynkowa jako istotny czynnik strategiczny osią-
gnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji (w:) Prace naukowe Katedry 
Zarządzania, Wyższa Szkoła Morska, Gdynia 2001, s. 1. 

14  Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw. Red. M. Rybak. Wydawnictwo Pol-
text, Warszawa 2003, s. 11. 
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Potencjał 
konkurencyjności 
przedsiębiorstwa 

Przewaga 
konkurencyjna

Instrumenty 
konkurowania 

o klienta

Wyniki 
konkurowania na 

rynku zbytu

Pozycja 
konkurencyjna 
sprzedającego

KONKURENCYJNOŚĆ 

ZDOLNOŚĆ DO KONKUROWANIA

 
Rys. 1.Struktura konkurencyjności przedsiębiorstwa 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. J. Stankiewicz, Istota i sposoby oceny 
konkurencyjności przedsiębiorstwa, (w:) Gospodarka Narodowa, nr 7/8, Warszawa 
2000, s. 79. 

 
 Między poszczególnymi elementami zachodzą relacje przyczynowo-
skutkowe, co oznacza, że zmiana jednego z tych elementów powoduje zmianę 
innego. Na uwagę zasługuje też fakt, że siła wpływu każdego z elementów na 
zdolność przedsiębiorstwa do konkurowania może być różna. Wynika to m.in.  
z istnienia, w odniesieniu do konkretnych przedsiębiorstw lub grupy przedsię-
biorstw, różnych źródeł przewagi konkurencyjnej. Dla części podmiotów go-
spodarczych może to być np. zdolność przedsiębiorstwa do wdrożenia i sku-
tecznego zastosowania nowoczesnej technologii, wykorzystanie lub zwiększe-
nie posiadanych przez przedsiębiorstwo możliwości produkcyjnych, kształto-
wanie przez przedsiębiorstwo ceny własnego wyrobu na poziomie niższym od 
konkurencji bez obniżania jego walorów jakościowych i użytkowych, zaofero-
wanie klientowi wyrobu, charakteryzującego się wysokim poziomem jakości,  
w tym również obsługi posprzedażnej i reklamacyjnej, czy też zastosowanie 
nowoczesnych rozwiązań w zakresie podejmowanych przez przedsiębiorstwo 
m.in.: działań marketingowych, działań w zakresie logistyki czy dystrybucji15. 
 Różnorodność czynników wpływających na przewagę konkurencyjną 
przedsiębiorstwa wynikać może m.in.: ze specyfiki prowadzonej działalności, 
przyjętych celów funkcjonowania oraz jego wielkości. 

                                                 
15  T. Gutowski, Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce globalnej na przykładzie 

województwa pomorskiego (w:) Regionalizacja globalizacji. Tom 1. Red. J. Rymarczyk, B. Dre-
lich-Skulska, W. Michalczyk. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 
Wrocław 2008, s. 286. 
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3. Siła wiedzy w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 
 
 Silne oddziaływanie współczesnej gospodarki na funkcjonowanie przed-
siębiorstw, w tym również polskich, wymusza na przedsiębiorcach poszukiwa-
nie nowych, bardziej efektywnych źródeł przewagi konkurencyjnej. Działania te 
stają się koniecznością, a szybkość i skuteczność ich wprowadzania powoduje, 
że przedsiębiorstwo staje się bardziej lub mniej konkurencyjne od innych tego 
typu przedsiębiorstw. Z. Malara pisze, że „zmieniające się otoczenie zmusza 
przedsiębiorstwa do dramatycznych wysiłków związanych z osiąganiem  
i utrzymaniem pozycji konkurencyjnej na globalnych rynkach, a to oznacza – 
oprócz pomnażania aktywów, powiększania liczby klientów, zwiększania roz-
miarów rynku, szybkiego wprowadzania zmian technologicznych i organiza-
cyjnych, osiągania wyższej rentowności i satysfakcji klientów oraz dostarczania 
korzyści właścicielom i akcjonariuszom – także umiejętności mierzone sukce-
sami w zarządzaniu wiedzą i wykorzystaniem kapitału intelektualnego przed-
siębiorstwa”16. Nie sposób więc nie zgodzić się ze stwierdzeniem tego samego 
autora, który twierdzi że „w wyścigu konkurencyjnym na czoło wysuwają się 
przedsiębiorstwa inteligentne, które – oprócz potencjału (technicznego, techno-
logicznego, finansowego) i umiejętności przystosowywania się do otoczenia, 
elastyczności w tworzeniu związków z innymi uczestnikami rynku, wysokich 
umiejętności zarządzania mają zdolność pozyskiwania kapitału intelektualnego 
oraz zarządzania wiedzą”17. Wiedza ta staje się głównym przekaźnikiem inno-
wacji technologicznych, określanych mianem „twardych” oraz innowacji 
„miękkich” odnoszących się do zmian w zakresie organizacji procesów wytwa-
rzania18. W obu przypadkach są to elementy, znacznie podwyższające definio-
waną wcześniej konkurencyjność podmiotów gospodarczych. Wiedza staje się 
więc jednym z kapitałów przedsiębiorstwa. W odróżnieniu od danych, informa-
cji i umiejętności, stanowiących części składowe wiedzy i występujących  
w każdym przedsiębiorstwie w postaci nieuporządkowanej, wiedza jest, po 
pierwsze uporządkowana, po drugie zaś najczęściej przyjmuje postać fizyczną 
(rysunek 2). Pojawia się więc w dokumentach wewnętrznych, podręcznikach, 

                                                 
16  Z. Malara, Przedsiębiorstwo …, op. cit., s. 125.  
17  Ibidem. 
18  Z. Malara, Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Poli-

techniki Wrocławskiej, Wrocław 2001, s. 32. 
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materiałach szkoleniowych, instrukcjach, z których korzystać mogą wszyscy 
pracownicy przedsiębiorstwa. Istnieje ponadto tzw. wiedza cicha, mająca cha-
rakter zindywidualizowany i intuicyjny, na którą składają się doświadczenie  
i umiejętności pracowników. Na skuteczne przekazywanie wiedzy cichej wpływ 
mają, z jednej strony możliwości jej transferu do innych pracowników, z drugiej 
natomiast predyspozycje oraz postawy i motywacje pracowników. Ma ona jesz-
cze jedną cechę, odróżniającą ją od innych rodzajów wiedzy. W związku  
z trudnościami w jej transferze jest dostępna z reguły w określonych miejscach 
przedsiębiorstwa a o jej istnieniu wie niewielu pracowników. Często też bywa 
tak, iż odchodzący z przedsiębiorstwa pracownik „zabiera” część tej wiedzy, 
nikomu wcześniej jej nie przekazując. Z punktu widzenia przewagi konkuren-
cyjnej przedsiębiorstwa niezmiernie trudno określić, który z dostępnych  
w przedsiębiorstwie typów wiedzy charakteryzuje się większym stopniem od-
działywania. Stwierdzenie, że kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsię-
biorstwa realizowane jest w oparciu o wiedzę, której inne podmioty gospodar-
cze nie posiadają wydaje się więc uzasadnione. 
 

WIEDZA
KAPITAŁ
INTELEKTUALNY

DANE

INFORMACJE

UMIEJĘTNOŚCI 

 
Rys. 2. Części składowe kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Z. Malara, Przedsiębiorstwo w globalnej 
gospodarce. Wyzwania współczesności, PWN, Warszawa 2007 s. 128. 

  
 Wiedza w przedsiębiorstwie, będąca podstawą jego kapitału intelektualne-
go, oprócz tego, że istnieje, powinna być kapitałem pozyskiwanym szybko, 
systematycznie i kompleksowo. Dużą rolę w spełnianiu tego postulatu odgrywa 
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rozwój technologii informatycznej, w tym przede wszystkim sieci Internet oraz 
szybki przepływ informacji. Jak twierdzi T. Rojek „to właśnie wiedza oparta na 
informacjach skumulowana w ludzkiej świadomości z możliwością konkretne-
go zastosowania w praktyce, tworzy dostęp do pozostałych zasobów przedsię-
biorstwa, zwiększając ich wydajność i efektywność”19. Stąd też niezwykle waż-
nym jest podejmowanie w przedsiębiorstwach decyzji, przyspieszających, tak 
jak jest to tylko możliwe, zastosowanie nowoczesnych technik informatycz-
nych. Mogą one w konsekwencji być bardzo przydatne do gromadzenia i prze-
twarzania dostępnej w przedsiębiorstwie wiedzy. A właśnie ona w powiązaniu  
z kreatywnością pracowników przedsiębiorstwa oraz innymi zasobami, którymi 
przedsiębiorstwo dysponuje może stanowić o sile jej oddziaływania na przewa-
gę konkurencyjną podmiotu.  
 Postęp procesu globalizacji we współczesnej gospodarce, a wraz z nim 
rozwój postępu technicznego powodują, że w przedsiębiorstwach kształtują się 
różne rodzaje wiedzy. Do najważniejszych z nich zaliczyć można następujące:20 

 wiedzieć – co, czyli znajomość faktów, zgromadzone informacje. Wie-
dza w tym przypadku jest ograniczona do tego co nazywa się informa-
cją. Może ona zostać podzielona na fragmenty i łatwo przekazana jako 
dane; 

 wiedzieć – dlaczego, to znajomość praw i związków przyczynowo – 
skutkowych. Dostęp do tego typu wiedzy wywiera duży wpływ na po-
stęp technologiczny;  

 wiedzieć – jak, to wiedza odnosząca się do pewnych umiejętności. 
Wiedza, która gromadzona jest w postaci doświadczenia pracowników 
a dostęp do niej jest bardzo ograniczony a transfer trudny;  

 wiedzieć – kto, czyli informacje o tym, kto wie co i kto wiec co robić. 
Czasami bardzo trudno zidentyfikować źródło takiej wiedzy, przez co 
trudno do niej dotrzeć;  

 wiedzieć – kiedy, to kwestia wykorzystania wiedzy we właściwym dla 
przedsiębiorstwa momencie; 

 wiedzieć – które, dotyczy wyboru najlepszego z wariantu posiadanej 
wiedzy;  

                                                 
19  T. Rojek, Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw (w:) 

„Przegląd organizacji”, nr 1/2001, s. 7.  
20  I. Pidek-Sousa, Koncepcja …, op. cit., s. 187. 
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 wiedzieć – gdzie, czyli umiejętność wykorzystania wiedzy do podjęcia 
optymalnych dla przedsiębiorstwa decyzji, np. tych, dotyczących wy-
boru rynku zbytu dla realizowanej w przedsiębiorstwie produkcji.  

 Stosowanie w przedsiębiorstwie różnych rodzajów wiedzy stwarza możli-
wość odróżnienia się na rynku od konkurentów oraz powoduje, że przedsiębior-
stwo staje się bardziej od nich konkurencyjne. Pewnym „ułatwieniem” dla 
przedsiębiorstwa, funkcjonującego na globalnym rynku jest możliwość posłu-
giwania się różnymi kategoriami wiedzy. Należą do nich wiedza podstawowa, 
wiedza zaawansowana oraz wiedza innowacyjna. W przypadku tej pierwszej 
pozyskanie i wykorzystanie tego rodzaju wiedzy ma umożliwić przedsiębior-
stwo jedynie zaspokojenie bieżących jego potrzeb, w tym konkurowanie o 
klienta w bardzo ograniczonym stopniu. Wiedza zaawansowana poprzez adap-
tację działalności przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków otoczenia 
stwarza możliwość rozwoju podmiotu. Odróżnia też go od innych uczestników 
rynku, co w konsekwencji jest podstawą budowania przewagi konkurencyjnej. 
Trzecia kategoria wiedzy – wiedza innowacyjna – pozwala na utrzymanie osią-
gniętej przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Korzystanie z tej ka-
tegorii wiedzy umożliwia stosowanie rozwiązań, którymi nie dysponują inni 
gracze na rynku i powoduje, że przedsiębiorstwo w zakresie prowadzonej dzia-
łalności staje się liderem rynkowym21.  
 Siła wiedzy we współczesnym przedsiębiorstwie, funkcjonującym w go-
spodarce opartej na wiedzy może być więc różna. Zależy od wielu czynników, 
wśród których za najważniejsze uznać można umiejętności pracowników przy-
czyniające się do pozyskiwania i wzbogacania posiadanej wiedzy oraz zdolność 
do tworzenia warunków do odpowiedniego jej podziału i transferu do innych  
w przedsiębiorstwie. Właściwe, a co najważniejsze skuteczne, czyli mierzone 
na przykład wynikiem finansowym przedsiębiorstwa, zarządzanie wiedzą po-
zwoli podmiotowi gospodarczemu być lepszym od innych i rozwijać swoją 
działalność na globalnym rynku. Należy jednak pamiętać, że osiągnięcie  
w przedsiębiorstwie przewagi konkurencyjnej jedynie „w zakresie wiedzy” 
może okazać się niewystarczające. Trzeba tę przewagę kształtować i umacniać 
również poprzez inne działania adaptacyjne i dostosowawcze. 
 
  

                                                 
21  Z. Malara, Przedsiębiorstwo …, op. cit., s. 142. 
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KNOWLEDGE AS A SOURCE OF COMPANY COMPETITION SUPERIORITY  

IN GLOBAL ECONOMY 

 

 

Summary 

 

 The globalization process has been one of the more significant phenomena of the 

recent years. Knowledge and technology globalization created a fundament for the de-

velopment of a new type of economy, described as economy based on knowledge. 

Strong influence of contemporary economy on enterprise functioning forces the entre-

preneurs to seek new, more effective sources of competition superiority. In the competi-

tion race intelligent enterprises take the lead. They also have the capability of winning 

over intellectual capital and know-how of knowledge management apart from technical, 

technological and financial potential. The knowledge in a company posing the funda-

ment of intellectual capital should be the capital achieved quickly, regularly and com-

prehensively. 

 
Translated by Tomasz Gutowski 

 



 
 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  544 EKONOMICZNE PROBLEMY  USŁUG NR  35 2009 
 
 
 
 
MAGDALENA KIERUZEL 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
 
 
 
ROLA DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Świadczenie różnego rodzaju usług, niezależnie od ich typu, wymaga do-
kumentowania zdarzeń towarzyszących procesowi ich realizacji. Są to wyma-
gania prawne oraz wymagania wewnętrzne organizacji/firmy świadczącej usłu-
gę (na przykład związane z systemem zapewnienia jakości). Gromadzony jest 
zbiór dokumentów, które są związane z realizacją usługi np.: zamówienie, po-
twierdzenie zamówienia, oświadczenia, faktury itp. Dokumenty te stanowią 
dowód różnego rodzaju zdarzeń i mają podstawową cechę jaką jest autentycz-
ność i niezaprzeczalność ich pochodzenia. Mogą więc stanowić obiektywny  
i skuteczny prawnie dowód w ewentualnej procedurze wyjaśniającej (np. sądo-
wej). Należy podkreślić, że niezaprzeczalność i autentyczność poszczególnych 
elementów dokumentacji wraz z przyporządkowaniem odpowiedzialności do 
konkretnej osoby może być zapewniona jedynie za pomocą podpisu, a poprzez 
zrównanie w skutkach prawnych podpisu odręcznego z podpisem elektronicz-
nym, również za pomocą elektronicznej formy podpisu (czyli podpisu elektro-
nicznego). 
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1. Dokument w realizacji usługi  
 
 Dokumenty (w tym również elektroniczne) są obiektami towarzyszącymi 
wykonaniu usługi i mają charakter wspomagający. Usługa sama w sobie nie 
niesie konkretnej wartości, tą wartością jest realny wynik w postaci wyrobu, 
produktu czy w szczególnym przypadku dokumentu (przypadek jest szczegól-
ny, ale bardzo powszechny przy załatwianiu spraw np. natury urzędowej).  
Z tego powodu coś co powszechnie nazywamy "usługą elektroniczną", należa-
łoby precyzyjniej nazwać "elektronicznym wspomaganiem realizacji usługi". 
Usługi mogą być realizowane w oparciu o ustalenia i umowy zawierane ustnie. 
Jednak z oczywistych powodów, przede wszystkim dowodowych, konieczne 
jest prowadzenie dokumentacji (zbioru dokumentów). Zawartość i zakres in-
formacyjny dokumentacji zależy od potrzeb realizowanej usługi. 
 Możliwe są różne rozwiązania elektronicznego wspomagania realizacji 
usługi: od tradycyjnego (dokumenty elektroniczne są tworzone i odczytywane 
przez człowieka) do zautomatyzowanego z wykorzystaniem różnego rodzaju 
systemów (dokumenty elektroniczne są przetwarzane automatycznie przez sys-
tem informatyczny). Jest to istotne biorąc pod uwagę różne możliwości infor-
matyczne (finanse, zaplecze techniczne itp.) jednostek realizujących usługi. 
Uniezależnienie dokumentu elektronicznego od sposobu realizacji usługi po-
zwala na niezależną implementację środków technicznych (systemów informa-
tycznych) o różnym stopniu zaawansowania (w skrajnym przypadku brak sys-
temu informatycznego umożliwiającego przetwarzanie dokumentów, lub brak 
konieczności wymiany istniejących systemów). 
Przesyłanie, przekazywanie, dostarczanie dokumentów pomiędzy stronami jest 
realizowane za pomocą wielu środków technicznych. Stworzenie, a następnie 
posłużenie się dokumentem elektronicznym nie jest rzeczą nową, najprostszym 
sposobem jest elektroniczny formularz zamieszczany na witrynie danej instytu-
cji. Możemy zastosować różne rozwiązania:  

 formularz wydrukować, a następnie ręcznie wypełnić, podpisać i prze-
słać, 

 formularz wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać ręcznie  
i przesłać, 

 formularz wypełniony elektronicznie przesłać mailem w postaci za-
łącznika. 
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 Jeśli jednak nie złożyliśmy własnoręcznego podpisu na danym formularzu 
to często musimy stawić się w siedzibie danej instytucji. Idealna sytuacja zaist-
nieje dopiero wtedy gdy za pomocą drogi elektronicznej wyślemy skuteczne 
prawnie oświadczenie woli, dlatego dokument musi być podpisany przy użyciu 
bezpiecznego podpisu elektronicznego. Taka forma realizacji usługi może być 
realizowana w urzędach, instytucjach finansowych, bankowych, ubezpiecze-
niowych, organizacjach gospodarczych, firmach produkcyjnych i handlowych, 
jednostkach edukacyjnych. 
 Zgodnie z ustawą1 świadczenie usługi drogą elektroniczną to wykonanie 
usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą syste-
mów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednocze-
snej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem 
sieci publicznych. 
 Wyróżniamy cztery poziomy rozwoju usługi elektronicznej:  

1. Informacja – informacja on-line na temat usługi publicznej.  
2. Interakcja – przesyłanie formularzy (możliwość pobrania formularzy).  
3. Dwustronna interakcja – obróbka formularzy wraz z autoryzacją (wy-

pełnienie formularzy lub elektroniczne przesłanie wniosku lub poda-
nia).  

4. Transakcja – pełne elektroniczne załatwienie sprawy uwzględniające 
wydanie decyzji, poinformowanie usługobiorcy, dostawę i płatność 

 Nie jest istotne dla wyniku usługi jak została ona zrealizowana (tradycyj-
nie czy elektronicznie) ale czy udało się ją zrealizować. Tak jak w tradycyjnej 
wymianie dokumentów nie ma znaczenia sposób ich przesyłania tak i przy elek-
tronicznej wymianie powinna istnieć niezależność dokumentu od sposobu jego 
transmisji (np. dokument elektroniczny nie powinien być integralnym elemen-
tem protokołu transportowego i nie powinien zawierać elementów protokołu 
jako integralnej części i powinien, podobnie jak dokument tradycyjny pozostać 
obiektem autonomicznym). 
 Należy podkreślić, że dla istoty dokumentu ważna jest jego zawartość  
w sensie skutecznego prawnie dowodu. Takie podejście stoi w sprzeczności  
z istotą systemów klasy EDI, w których cała wartość dowodowa poszczegól-
nych elementów transakcji jest zawarta w systemie a nie w dokumencie. 

                                                 
1  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz.U. 2002 nr 144 

poz. 1204  
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2. Dokument a usługa na poziomie transakcji  
 
 Zapewnienie najwyższego trzeciego lub czwartego poziomu rozwoju usłu-
gi elektronicznej w zasadzie sprowadza się do wykorzystania skutecznych 
prawnie dokumentów elektronicznych wymienianych pomiędzy stronami oraz 
elektronicznej realizacji usług dodatkowych takich jak płatności elektroniczne 
(poziom IV transakcja). Dyskusyjną kwestią jest jedynie odpowiedź na pytanie: 
czy elektroniczne wspomaganie realizacji usługi (dla zapewnienia najwyższych 
poziomów) wymaga tworzenia systemów informatycznych. Systemy informa-
tyczne dedykowane dla wspomagania przepływu dokumentów w organizacji 
mogą, ale nie muszą być wykorzystywane dla realizacji usługi elektronicznej. 
Wystarczy zwykła poczta elektroniczna jako medium wykorzystywane we wza-
jemnych relacjach pomiędzy klientem, a dostarczycielem danej usługi. Nośni-
kiem danych może być dokument elektroniczny, w którym zostanie zapisana 
całą historia wzajemnej wymiany informacji (wraz z dokonanymi płatnościami 
oraz podpisami wszystkich zainteresowanych stron). Budowa takiego rozwią-
zania jest już możliwa na bazie istniejących formularzy elektronicznych wyko-
rzystywanych w pracy urzędów administracji publicznej. 
 Dokument elektroniczny, aby mógł być efektywnie wykorzystany w pro-
cesie realizacji usług musi zapewniać wszystko to, co zapewnia dokument tra-
dycyjny. Dokument elektroniczny ma być metaforą dokumentu tradycyjnego,  
a więc powinien posiadać następujące cechy: 

 taka sama prezentacja wizualna dokumentów papierowych i elektro-
nicznych, 

 możliwość wypełniania i podpisywania różnych części dokumentu 
przez różne osoby w różnym czasie i miejscu, 

 możliwość zastosowania dowolnych technik przesyła-
nia/przekazywania dokumentów (automatycznych i ręcznych), 

 autonomiczne funkcjonowanie dokumentu (np. bez konieczności pod-
łączenia do sieci) 

 możliwość korzystania z dokumentu elektronicznego przez organizacje 
nie posiadające wewnętrznych systemów przetwarzania danych, 

 możliwość automatycznego przetwarzania tego dokumentu przez różne 
podmioty powiązane z realizacją usługi. 

 Spełnienie wyżej wymienionych cech dla dokumentu elektronicznego 
umożliwia: 
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 stworzenie skutecznego prawnie wniosku do urzędu, 
 wykonanie płatności (elektroniczne potwierdzenie może być dołączane 

do dokumentu i musi zapewniać integralne i niezaprzeczalne powiąza-
nie płatności z dokumentem), 

 przekazanie tego dokumentu w dowolny sposób (nawet na dyskietce) 
do urzędu, 

 otrzymanie urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO), które tak samo 
jak w przypadku dokumentu tradycyjnego może być elementem doku-
mentu (dokument jest uzupełniany o UPO) zapewniając integralny  
i niezaprzeczalny związek UPO z dokumentem, 

 realizację usługi w urzędzie w dowolny sposób - od całkowicie ręczne-
go załatwiania sprawy, do możliwości skorzystania z systemów auto-
matyzujących realizację usługi, 

 dostarczenie interesantowi wyników realizacji usługi (może to być 
efekt materialny w postaci np. dokumentu papierowego), 

 otrzymanie od interesanta elektronicznego potwierdzenia wykonania 
usługi 

 W takim podejściu dokument elektroniczny może być wykorzystany  
w procesie realizacji usług przez różne organizacje niezależnie od stopnia za-
awansowania informatycznego i posiadanych systemów. Należy jednocześnie 
podkreślić, że prezentowany przykład wypełnia wymagania stawiane dla naj-
wyższych poziomów dojrzałości usług elektronicznych. 
 
 
3. Przykład realizacji usługi elektronicznej  
 
 Od dnia 31 marca 2009 roku obowiązują przepisy upraszczające procedurę 
rozpoczynania działalności gospodarczej. Osoba fizyczna będzie składać jeden 
zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej tylko w 
Urzędzie Gminy. Urzędnik prowadzący sprawę prześle odpowiednie dokumen-
ty do Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (lub KRUS). Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodar-
czej (wniosek EDG-1, którego wzór został opublikowany w Dzienniku Ustaw 
Nr 50 poz. 399.) może wpłynąć do Urzędu Gminy na cztery sposoby: 

 jako formularz papierowy składany bezpośrednio w organie ewidencyj-
nym, 



Magdalena Kieruzel 104 

 jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym 
potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy, 

 elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie 
internetowej urzędu gminy i niepodpisany elektronicznie, 

 elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie 
internetowej urzędu gminy i podpisany elektronicznie. 

 Rozwiązanie w pełni elektroniczne dotyczy wariantu w którym przesyła-
my formularz i podpisujemy go elektronicznie (podpunkt d). Dane w formie 
elektronicznej przesyłane pomiędzy różnymi podmiotami muszą być wiarygod-
ne. Takiemu zabezpieczeniu służy między innymi używanie podpisu elektro-
nicznego który na mocy ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektro-
nicznym, został zrównany z podpisem odręcznym.  
 Założenie działalności gospodarczej w oparciu o elektroniczną wymianę 
dokumentów jest realizowane w następujący sposób: 

1. Klient składa podpisany certyfikatem kwalifikowanym wniosek o wpis 
do EDG. 

2. Gmina: 
 dokonuje wpisu do EDG i wystawia zaświadczenie o wpisie, 
 przesyła klientowi zaświadczenie o wpisie (papierowe i elektro-

niczne), 
 przesyła elektroniczne zaświadczenie o wpisie wraz z elektronicz-

nym wnioskiem do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego 
oraz jednostki ubezpieczeń społecznych. 

3. Urząd Statystyczny: 
 na podstawie otrzymanego elektronicznego zaświadczenia o wpi-

sie wraz z elektronicznym wnioskiem nadaje przedsiębiorcy nr 
REGON, 

 przesyła elektroniczne zaświadczenie o nadaniu nr REGON do 
Klienta. 
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Rys. 1. Założenie działalności gospodarczej realizowane w oparciu o elektroniczną 
wymianę dokumentów z urzędem (notacja BPMN). 

Źródło: opracowanie własne.  

 

 Na platformie elektronicznych usług publicznych ePUAP Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępniło możliwość realizacji usług 
elektronicznych przez jednostki administracji publicznej. W ramach platformy 
została udostępniona aplikacja „Zakładanie działalności gospodarczej” dla jed-
nostek samorządu terytorialnego, które przy jej pomocy mogą obsługiwać 
wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w sposób elektroniczny. 
Elektroniczna komunikacja pomiędzy wszystkimi uczestnikami usługi opisanej 
powyżej jest realizowana w oparciu o dedykowany system - platformę ePUAP. 
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 Możliwa jest również realizacja usługi elektronicznej bez konieczności 
stosowania dedykowanego systemu informatycznego. Można zatem sobie wy-
obrazić założenie działalności gospodarczej jedynie w oparciu o dokumenty 
podpisane elektronicznie, które są przesyłane pomiędzy uczestnikami usługi 
przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Takie podejście jest metaforą usługi 
wykonywanej przy pomocy dokumentów papierowych oraz poczty tradycyjnej. 
Obecnie funkcjonuje już rozwiązanie takiego typu, czego przykładem są usługi 
realizowane przez Urząd Miejski w Szczecinie wykorzystujące technologię 
ebForm firmy ebStream. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Dokumentowanie różnego rodzaju usług odbywa się na świecie od setek 
lub nawet tysięcy lat. Zawsze punktem centralnym był (i jest) dokument. Brak 
dokumentu oznacza w przypadku wystąpienia sytuacji spornych długotrwałe  
i kosztowne dochodzenie. Ponadto wykształciły się proste metody zapewniania 
skuteczności działań takich jak dostarczenie dokumentu, potwierdzenie odbioru, 
podpisanie umowy, różnego rodzaju zapisy, potwierdzenia płatności itd. Nigdy 
się nad tym nie zastanawiamy gdyż jest to dla wszystkich oczywiste. I tak samo 
oczywistym powinno pozostać w dokumentach elektronicznych. Jeżeli takie 
same zasady jak dla dokumentów tradycyjnych, będą rządziły dokumentami 
elektronicznymi, wówczas nie będzie barier i problemów związanych ze zro-
zumieniem mechanizmów korzystania z tych dokumentów. Takie podejście nie 
tylko likwiduje różnego rodzaju problemy wdrożeniowe (powstające na styku 
informatyk - użytkownik), ale umożliwia współistnienie elektronicznego i tra-
dycyjnego sposobu dokumentowania realizacji usługi. Należy pamiętać o ko-
nieczności równoległej obsługi dokumentów papierowych i elektronicznych co 
wynika z zasady niedyskryminacji żadnej z tych form. 
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THE ROLE OF THE ELECTRONIC DOCUMENT IN THE REALIZATION  

OF PUBLIC SERVICES 

 

 

Summary 

 

 Organs of public administration in Poland were regulatory beholden to realize 

exchanging information with a client in an electronic form. It means that a petitioner is 

able to settle cases that are in competences of an office by using information data carri-

ers or the ways of electronic communication. Nowadays, when the technological devel-

opment is advanced, information is the most important aspect of global economy, and 

free access to needed information makes companies more competitive. Although the act 

concerns for work of offices, we need to note, that electronic communication is not only 

limited to the relation office- customer. It can also be realized in contacts business to 

customer - B2C, and business to business - B2B. 

 A common known way of exchanging information, negotiating, realizing deals 

and executing pretensions between partners in different domains of life are electronic 

papers, so it is important to make them believable and irrefutable. The task is closely 

contained with definitions of an electronic paper, an electronic signature and an elec-

tronic service. 
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM DOTYCZĄCYM PRZEPŁYWU INFORMACJI  
W ŁAŃCUCHACH DOSTAW 

 
 
 
 Posiadanie, właściwy obieg i wykorzystanie informacji jest między innymi 
warunkiem sprawnego i racjonalnego przepływu dóbr między punktem nadania 
a punktem odbioru – przedmiotu zainteresowania logistyki. W ujęciu we-
wnętrznym przepływy informacyjne służą komunikacji między grupami robo-
czymi i poszczególnymi pracownikami w przedsiębiorstwie, zespalają wszyst-
kie sfery działalności przedsiębiorstwa, umożliwiając integrację np. zaopatrze-
nia z produkcją i dystrybucją. Wagę informacji podkreśla fakt, iż traktuje się ją 
jako czynnik produkcji, na równi z siłą roboczą, ziemią i kapitałem. Przepływy 
informacyjne w relacjach zewnętrznych tworzą połączenia między klientem  
a dostawcą, łączą w ten sposób ogniwa łańcucha dostaw. Zapewnienie dostępu 
do wielu źródeł danych oraz integracji systemów informacyjnych przedsiębior-
stwa i łańcucha dostaw możliwe jest wyłącznie przy wykorzystaniu systemów 
informatycznych. 
 Obecnie uważa się, że systemy informacyjne i informatyczne są jedną  
z głównych przyczyn zmian zachodzących w warunkach prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Światowej sławy profesor Michael Hammer przyrównuje 
wprowadzenie Internetu, do przełomu równoznacznego w swojej skali z odkry-
ciem ognia. Rozwój technologii informacyjnych, komunikacyjnych i informa-
tycznych wraz z obniżeniem poziomu barier wejścia na rynki to czynniki, które 
zwiększyły ekspozycję przedsiębiorstw na ryzyko. W najnowszych publika-
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cjach wskazuje się na potrzebę zarządzania ryzykiem w skali łańcuchów do-
staw, jedną z kategorii jest ryzyko związane z przepływem informacji. 
 Ryzyko dotyczące informacji może być zdefiniowane jako ”prawdopodo-
bieństwo wystąpienia straty spowodowanej nieprawidłową, niekompletną in-
formacją bądź nielegalnym dostępem do informacji”. Natomiast zarządzanie 
ryzykiem dotyczącym informacji w łańcuchu dostaw jako ”skoordynowane lub 
wspólne zarządzanie ryzykiem związanym z przepływem informacji przez part-
nerów wzdłuż łańcucha dostaw w celu zwiększenia zyskowności i poprawy 
ciągłości działania”1. 
 Ryzyko dotyczące przepływu informacji w łańcuchu dostaw można po-
dzielić na cztery grupy, za kryterium podziału przyjęto skutek jaki poszczególne 
kategorie ryzyka wywierają na łańcuch dostaw. Należą do nich2: 

 ryzyko dotyczące bezpieczeństwa bądź przerwania przepływu informa-
cji, 

 ryzyko związane z prognozami popytu, 
 ryzyko nieprzestrzegania praw wynikających z własności intelektual-

nej, 
 ryzyko outsourcingu systemów informacyjnych i technologii informa-

tycznych. 
 Przerwanie bądź naruszenie bezpieczeństwa systemu informatycznego 
może mieć istotne znaczenie dla całej sieci, gdyż dzielenie się informacjami 
między partnerami w łańcuchu dostaw jest jednym z kluczowych elementów 
umożliwiających osiąganie przewagi konkurencyjnej. Z tego typu zdarzeniami 
wiążą się różnego rodzaju straty np. sprzedaży, koszty odzyskania danych  
i długoterminowe koszty związane ze stratą przychylności klientów. Najpopu-
larniejsze typy ryzyka w tej grupie to: 

 zagrożenia powodowane przez hakerów, wirusy, robaki. Tego typu ry-
zyko najczęściej pojawia się wśród dostawców drugiego i trzeciego 
rzędu, którzy jako małe bądź średnie przedsiębiorstwa nie dysponują 
funduszami zdolnymi zapewnić odpowiednią ochronę informacji. Do-
datkowo w tego typu firmach zazwyczaj brakuje polityki bezpieczeń-

                                                 
1  M. Nishat Faisal, D.K. Banwet and R. Shankar, Information risks management in supply 

chains: an assessment and mitigation framework, Journal of Enterprise Information Management, 
Vol. 20 No. 6 2007, s. 679. 

2  Ibidem., s. 680. 
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stwa informacji. Rozpowszechnienie Internetu spowodowało łatwiejszy 
dostęp do tajnych informacji firmy; 

 systemy tzw. spyware, które bezwiednie instalowane przez użytkowni-
ka umożliwiają osobom trzecim monitorowanie transakcji dokonywa-
nych drogą elektroniczną i wgląd w zawartość dysku twardego; 

 oszustwa dokonywane na szkodę firmy przez jej własnych pracowni-
ków – jest to jedno z najczęściej występujących zagrożeń. Najczęst-
szymi przyczynami są: utarczki między pracownikami, zamierzone lub 
niezamierzone ujawnienie ważnych informacji, a w niektórych przy-
padkach zemsta wymierzona przeciw firmie; 

 ataki uniemożliwiające wykonywanie usług np. przez przerwanie legal-
nego dostępu do sieci, który może mieć swój efekt w przerwaniu ope-
racji w łańcuchu dostaw; 

 katastrofy naturalne takie jak tsunami, huragany np. Katrina, Rita, po-
żary czy atak na WTC zwróciły uwagę organizacji nie tylko na bezpie-
czeństwo informacji, ale również konieczność posiadania kopii infor-
macji, aby zapewnić w takich przypadkach nieprzerwany przepływ  
w łańcuchu dostaw. Przykładowo trzęsienie ziemi na Tajwanie w 2006 
roku wywołało chaos komunikacyjny w całej wschodniej Azji, gdyż 
silne wstrząsy o sile 7,1 stopni w skali Richtera zniszczyły dwa z sied-
miu przebiegających tuż obok tajwańskich wybrzeży podmorskich ka-
bli obsługujących połączenia międzynarodowe. Doniesienia dotyczące 
problemów z łącznością dochodziły z instytucji w Chinach, Hongkon-
gu, Japonii, Korei Południowej i na Tajwanie. Tamtejsze banki skarży-
ły się na jakość zarówno połączeń telefonicznych, jak i internetowych. 
W znacznym stopniu pogorszyła się łączność z Malezją, Singapurem  
i Tajlandią. Największy dostawca usług telekomunikacyjnych w Chi-
nach poinformował, że uszkodzone zostały też łącza odpowiadające za 
połączenia z USA i Europą. Naprawa kabli trwała trzy tygodnie3. 

 Ryzyko związane z prognozami wynika z dysproporcji między przewidy-
waniami firmy a faktycznie zgłaszanym zapotrzebowaniem. Zniekształcenia 
informacji przepływających przez łańcuch dostaw powodują ryzyko złej pro-
gnozy. Głównymi przyczynami zniekształcenia informacji są: promocje prowa-

                                                 
3  Tajwan: Trzęsienie ziemi wywołało chaos komunikacyjny w Azji, 2006-12-27, PAP, 

zab/ kan/ 



Sylwia Konecka 112 

dzące do wykupywania towarów „na zapas”, brak wiedzy o popycie występują-
cym u ostatecznego konsumenta prowadzący do nieprawidłowego prognozowa-
nia popytu, zamawianie partiami prowadzące do większych zmienności w wiel-
kościach zamówień i fluktuacje cen.  
 Przykładem chaosu wynikającego ze zniekształcania informacji przebiega-
jących przez łańcuch dostaw jest dobrze znany bullwhip effect. Nadreakcja 
zwiększa koszty i nieefektywności spowodowane zamawianiem zbyt dużych 
ilości towarów i przetrzymywaniem ich w postaci zapasów. Występowanie 
bullwhip effect zaobserwowano w różnych branżach, np. w sektorze papierni-
czym, dóbr częstego zakupu, przemyśle samochodowym i hutniczym.4 Dobrym 
przykładem jego funkcjonowania są obserwacje dokonane przez kierowników 
logistycznych firmy Procter & Gamble, w trakcie badania kształtowania się 
zamówień na jeden z najlepiej sprzedających się produktów tej firmy – Pamper-
sy. Ich sprzedaż w detalicznych sklepach wahała się, ale w sposób umiarkowa-
ny. Zamówienia składane przez dystrybutorów cechowało znacznie większe 
zróżnicowanie. Natomiast jak się okazało największe wahania dotyczyły za-
mówień na materiały do produkcji. Na pierwszy rzut oka wahania te pozbawio-
ne były sensu, bo przecież dzieci zużywają pieluchy w stałych ilościach.5 Znie-
kształcona informacja o popycie może również prowadzić do kryzysu spowo-
dowanego nadmiernymi inwestycjami w zapasy, obniżeniem poziomu obsługi 
klienta, nieefektywnym wykorzystaniem środków transportu, czy utrudnionym 
procesem planowania produkcji6. 
 Aby zredukować ryzyko wynikające ze zniekształcenia informacji w łań-
cuchu dostaw można wykorzystywać takie koncepcje jak: CPFR collaborative 
planning, forecasting and replenishment czyli wspólne planowanie, prognozo-
wanie i uzupełnianie, ECR – Efficient Consumer Response czyli Efektywna Ob-
sługa Klienta i VMI - Vendor Managed Inventory, Zarządzanie Zapasami przez 
Dostawcę. Przedsiębiorstwa np. Dell, Wal Mart dzieląc się informacjami z do-
stawcami i klientami w celu obniżenia kosztów i zwiększenia poziomu obsługi 
klientów redukują również ryzyko dotyczące prognozowania. 

                                                 
4  A. Pluta-Zaremba, Efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw, Gospodarka Materiałowa  

i Logistyka, nr 5, 2002. 
5  Lee Hau, Padmanabhan V., Whang S., The Bullwhip Effect in Supply Chains, Sloan 

Management Review, spring 1997, s. 93. 
6  K. Rutkowski, Logistyka dystrybucji, Wyd. Difin, Warszawa 2001, s. 131. 
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 Ryzyko nieprzestrzegania praw wynikających z własności intelektualnej 
nabrało szczególnego znaczenia w kontekście łańcucha dostaw, gdyż przez jego 
integrację posiadanie wiedzy i jej legalne wykorzystywanie w działaniach ko-
operacyjnych powoduje szybki rozwój innowacji, ale i szybką ich dyfuzję, klu-
czowym czynnikiem jest kwestia sprawiedliwego podziału korzyści. Tego typu 
ryzyko stało się ważne również ze względu na outsourcing działalności nie bę-
dącej kluczową kompetencją firmy. Zaopatrywanie się czy też lokowanie pro-
dukcji w krajach o niskich kosztach (LCCS – low cost country sourcing), takich 
jak Chiny, Indie powoduje obniżenie kosztów, ale nie wszystkich. Kosztami, 
które wzrastają są te wynikające z niskiego poziomu ochrony prawnej własno-
ści intelektualnych, powszechnym zjawiskiem jest produkowanie podróbek 
znanych marek, a wygranie sprawy w takiej sytuacji nie jest oczywiste. Poza 
tym dostawcy z krajów „o niskich kosztach” dostarczają również komponenty 
dla konkurentów, co zwiększa ryzyko utraty bądź przecieku ważnych informa-
cji. Zarządzanie tego typu ryzykiem jest istotne dla łańcucha dostaw, gdyż uni-
kalność produktu, usługi często decyduje o pozycji łańcucha dostaw na rynku,  
a działania związane z tworzeniem własności intelektualnej wymagają dużych 
nakładów finansowych i wkładu pracy a mogą być szybko naśladowane. 
 Przykładem strat powstałych w wyniku uzyskania dostępu do wartości 
intelektualnych, w tym przypadku know-how innej firmy może być podpisanie 
umowy między firmami General Electric (GE) i Samsung. Przy dużych inwe-
stycjach w zdolności produkcyjne w Kolumbii, GE zdecydował się zlecić pro-
dukcję niektórych ze swoich modeli Samsungowi – wówczas skromnemu, mało 
znanemu poza Koreą przedsiębiorstwu. Pierwszy kontrakt opiewał zaledwie na 
15 000 tysięcy sztuk. Jednak GE w ciągu dwóch lat doprowadził do cedowania 
większości inicjatyw związanych z rozwojem produkcji mikrofalówek swojemu 
dostawcy. Firmie Samsung powyższa umowa pozwoliła zdobyć niezbędne 
know-how i zwiększyć skalę swojej produkcji do poziomu, który bez dostępu do 
rynku amerykańskich konsumentów, nigdy nie byłby możliwy. W efekcie Sam-
sung zaistniał na rynku światowym jako jeden z głównych producentów kuche-
nek mikrofalowych, kosztem swojego partnera7. 
 Ryzyko outsourcingu dotyczy nie tylko outsourcingu działalności produk-
cyjnej, ale bardzo często systemów informacyjnych i technologii informatycz-
nych. Wszechstronne wykorzystywanie narzędzi IT powoduje, że powstała 

                                                 
7  Lei, Slocum, 1992. 
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nowa branża. Firmy najczęściej wykorzystują outsourcing, czyli podejmują 
decyzje o przekazaniu zewnętrznym usługodawcom działań dotyczących zarzą-
dzania działalnością IT, gdyż zmniejsza to koszty, podnosi poziom obsługi 
klientów i zwiększa możliwości skupienia się na kluczowych kompetencjach. 
Natomiast ryzyko mogą nieść: oportunizm sprzedawców, niska świadomość 
bezpieczeństwa informacji, ukryte koszty, utrata kontroli, deprecjacja usług, 
sprawy sądowe i spory. Przykładowo w 2001 roku firma Nike zakupiła nowy 
system planowania, który wywołał problemy z zapasami i zamówieniami przez 
co ceny akcji spadły o 20%, a firma odnotowała spadek przychodu w kwartale  
o 100 mln dolarów, za zaistniałą sytuację Nike obwiniał dostawcę systemu in-
formatycznego, ten z kolei tłumaczył, że odbiorca nie przestrzegał zaleceń,  
o nieco późniejszym rozpoczęciu użytkowania – sprawa znalazła swój finał  
w sądzie, co pociągnęło za sobą dalsze koszty8. 
 Zarządzanie ryzykiem dotyczącym przepływu informacji posiada jeszcze 
jeden ciekawy aspekt. Jak już wspomniano na wstępie optymalne zarządzanie 
ryzykiem ogólnie jak i zarządzanie ryzykiem informacji, szczególnie na pozio-
mie łańcucha dostaw nie byłoby możliwe bez wykorzystania narzędzi informa-
tycznych. Pojawia się szereg propozycji przykładowo firma McAfee udostępni-
ła rozwiązania ePolicy Orchestrator 4.0 (ePO), swojego oprogramowania do 
zarządzania bezpieczeństwem, zawierającego ulepszoną możliwość kontroli 
przez przeglądarki Web, możliwość dowolnej konfiguracji raportów i inne udo-
godnienia w kwestii raportowania. ePO pozwala łatwiej zarządzać personelowi 
IT wielowarstwową strukturą aplikacji bezpieczeństwo & zgodność, oferuje 
nowe możliwości zwiększenia ochrony przed zagrożeniami9. Zintegrowane 
produkty IRM (Information Risk Management) dostarcza firma Symantec In-
formation Foundation 2007. Proponowane przez nią rozwiązanie służy do za-
bezpieczania przez utratą danych przedsiębiorstwa oraz zapewnia zunifikowaną 
ochronę poczty elektronicznej, komunikatorów i WWW pozwala na poddawa-
nie informacji wchodzących i wychodzących z organizacji - archiwizacji, audy-
towi, oraz zapewnia wykrywanie czy jest ona właściwie chroniona.10 Czy moż-
na więc posunąć się do stwierdzenia, że brakuje tylko narzędzi informatycz-

                                                 
8  The 11 Greatest Supply Chain Disasters, Supply Chain Digest, 2006 
9  Ł. Szewczyk, McAfee ulepsza zarządzanie ryzykiem, 12 czerwca 2007 
10  J. Muszyński Symantec zunifikował narzędzia do zarządzania ryzykiem,  

18 czerwca 2007.  
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nych, które uchronią firmy przed ryzykiem związanym z właśnie z samymi 
systemami informatycznymi? 
 Współczesne przedsiębiorstwa dążą do jeszcze efektywniejszego przetwa-
rzania informacji, zmierzającego do redukcji kosztów i przede wszystkim nad-
zoru nad zarządzanym ryzykiem. Współpraca pomiędzy systemami informa-
tycznymi pozwala na integrację wielu obszarów działalności. Okazuje się że to 
już nie wystarcza. A korporacje transnarodowe funkcjonujące w globalnych 
łańcuchach dostaw mają coraz częściej problemy z tzw. zgodnością - complian-
ce, również w odniesieniu do systemów informatycznych. Funkcja compliance 
jest jednym z najnowszych wzorców, pozwalających na znaczne ograniczenie 
ryzyka działalności, wzmocnienie konkurencyjności i pozycji rynkowej, jak 
również ułatwiających kontakty z innymi uczestnikami międzynarodowego 
rynku. AMR Research podaje, że w 2006 roku tylko na zapewnienie zgodności 
z uchwaloną w 2002 roku ustawą Sarbanes-Oxley (SOX) firmy wydadzą 6,1 
mld USD11. Przykładowo Nestle przez ostatnich 15 lat pracowało na sześciu 
różnych lokalnych systemach informatycznych. Tego rodzaju praca, poprzez 
platformy umożliwiające przetwarzanie danych w różnych systemach, okazała 
się przestarzałą. Kierownictwo firmy doszło do wniosku, że liczba błędów wy-
nikająca z dublowania informacji w systemach jest zbyt duża, a nadzór nad 
eliminowaniem błędów zbyt drogi. Dlatego podjęto działania zmierzające do 
znalezienia rozwiązania, które zredukowałoby koszty związane z utrzymaniem 
systemów i zapewniło sprawniejszy przepływ informacji. Z ofert przedstawio-
nych przez producentów systemów informatycznych, Nestle wybrało firmę Aon 
Corporation, która zaproponowała wykorzystanie Internetu jako platformy łą-
czącej poszczególne oddziały giganta spożywczego. Założeniem była redukcja 
kosztów. Aon zaproponowało rozwiązanie o nazwie RiskConsole, które spełnia-
ło wymagania Nestle. Jest to system wspomagający informację w zarządzaniu 
ryzykiem (Risk Management Information System). Specjaliści od zarządzania 
ryzykiem przewidują, że wdrożenie powyższego systemu, którego mocną stroną 
jest możliwość pracy w różnych językach i możliwość bieżącego przeliczania 
wielkości ryzyka w różnych walutach, co w przypadku międzynarodowej kor-
poracji jest niewątpliwie wielką zaletą systemu, pozwoli zaoszczędzić ponad 
100 000 €. Zaoszczędzone środki pochodzić będą z redukcji kosztów związa-

                                                 
11  W. Machowiak, S. Konecka, Kryzysogenne kategorie ryzyka specyficzne dla struktur lo-

gistycznych, 1st International Conference of Logistics INTLOG 2006. 
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nych z zarządzaniem informacją. Nestle jest w trakcie wdrażania projektu. 
Pierwszymi krajami biorącymi udział w tym przedsięwzięciu będą Francja, 
Szwajcaria, Wielka Brytania i USA. Już w trakcie wdrożenia RiskConsole, Ne-
stle czerpie korzyści z centralizacji systemu wspomagającego informację w 
zarządzaniu ryzykiem. 12 
 Generalnie większość organizacji dostrzega duże korzyści w rozwoju  
i stosowaniu narzędzi IT wspierających między innymi proces zarządzania ry-
zykiem13. Warto też pamiętać o ograniczeniach systemów informacyjnych, czę-
sto podaje się, że są one: kosztowne oraz trudne w opracowywaniu i stosowa-
niu; nie nadają się do wykonywania wszelkich zadań i rozwiązywania wszyst-
kich problemów; menedżerowie czasem w zbyt dużym stopniu na nich polegają 
i mają wobec nich nierealistyczne wymagania; a informacje w nich zawarte 
mogą nie być tak doskonałe, pełne, aktualne czy odpowiednie jakby się wyda-
wało, w końcu system informacyjny jak wspomniano może być narażony na 
sabotaż, wirusy komputerowe bądź przestoje. 
 Poza tym wskazane przykłady dotyczyły dużych, światowych koncernów, 
a większość polskich firm to małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). Najwięk-
sze przedsiębiorstwa są wyposażone w odpowiednie systemy do wymiany da-
nych ze swoimi partnerami. Posiadają dobrze rozwinięte, zaawansowane syste-
my zarządzania informacjami wraz ze wszystkimi możliwymi modułami komu-
nikacyjnymi, wdrażają systemy zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw.  
Z badań dotyczących systemów informacyjnych MSP w łańcuchach dostaw 
wynika, że MSP stosują tradycyjne środki komunikacji. Połowa wykorzystuje 
komputery, ale bardzo rzadko rozwiązania sieciowe, a tylko 10% aktywnie wy-
korzystuje sprzęt komputerowy. 79% małych firm i prawie wszystkie średnie 
zainstalowały Internet, ale używają go biernie: małe firmy do wyszukiwania 
informacji, 77% średnich firm - dla celów biurowych, 2-5% dokonuje zakupów 
przez Internet, a 7-27% korzysta z bankowości elektronicznej. 60% MSP nie ma 
witryny internetowej. Badania dowiodły, że MSP stosują bardzo podobne ro-
dzaje systemów informacyjnych. Nie tworzy się profesjonalnych baz danych, a 
manualny charakter oraz powolna aktualizacja i wyszukiwanie uniemożliwiają 
ich wykorzystanie do codziennego zarządzania operacjami. Bazy służą celom 
                                                 

12  T. Dowding, Risk Information Technology The Great Leap Forward, Business Insurance 
Europe, 29.01.2007, www.BIEurope.com. 

13  Rudnicki R., Oprogramowanie wspomagające niektóre funkcje zarządzania ryzykiem, 
www.rudnicki.com.pl 
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promocyjnym, a respondenci najczęściej nie mieli zapotrzebowania na szerszy 
zakres informacji zarządczej. Wiele wdrożyło systemy informatyczne dla lep-
szego zarządzania produkcją, bo wymusiły to duże firmy w funkcjonujących 
łańcuchach dostaw14. W przypadku MSP problemem jest brak podstawowych 
systemów informatycznych, a co się z tym ściśle wiąże – całkowity brak syste-
mów komunikacji zewnętrznej15. Przyczynami, z powodu których przedsiębior-
stwa najczęściej rezygnują z wdrażania narzędzi IT są przede wszystkim16: wy-
sokie inwestycje, klienci, którzy sami nie posiadają takiej technologii i zbyt 
mała liczba transakcji. 
 Podsumowując w łańcuchu dostaw należy zapewnić wymianę wysokiej 
jakości informacji między wszystkimi podmiotami. Firmy powinny mieć dostęp 
do danych, które wpływają na podniesienie efektywności zarządzania łańcu-
chem i są konieczne do ograniczania zjawiska wzmocnionych zmian popytu. 
Niezbędne jest wyposażenie przedsiębiorstw w dane o źródłowym popycie  
z punktów sprzedaży detalicznej na podstawie, których można opracowywać 
prognozy popytu i planować działania firmy. Informacje o planowanych ak-
cjach promocyjnych, o ilości i dostępności zapasów na poszczególnych szcze-
blach łańcucha, a także dostęp do wewnętrznych danych dotyczących planów 
produkcyjnych czy możliwość śledzenia procesu realizacji zamówienia są waż-
ne dla zarządzania przepływami materiałowymi w łańcuchu. Przejrzystość za-
pasów w całym łańcuchu pozwala minimalizować ich poziom i koszty, co za-
pobiega zamawianiu przez klientów na zapas w celu antycypowania braku to-
warów i racjonowaniu produktów przez dostawcę. Warunkiem efektywnej wy-
miany informacji jest wdrożenie technologii informatycznej we wszystkich 
firmach łańcucha, pożądany jest dostęp do danych w czasie rzeczywistym  
i wdrażanie zarządzania ryzykiem, między innymi informacji w całym łańcuchu 
dostaw. 
  

                                                 
14  D. Kisperska-Moroń, Logistyka: łańcuch wymagań i korzyści, CEO Magazyn Top Me-

nedżerów wrzesień 2004. 
15  M. Starostka-Patyk, Wymiana danych EDI i B2B jako kluczowy czynnik współpracy i 

koordynacji partnerów w łańcuchu dostaw. 
16  P. Bradley: It is time to get plugged In. [w] Logistics, wrzesień 2000. 
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RISK MANAGEMENT CONCERNING INFORMATION FLOW IN THE SUPPLY CHAINS 

 

 

Summary 

 

 Functioning of integrated supply chain is dependent on high quality information 

exchange between all links. Subsequently, effective information exchange is possible 

through implementation of information technology. World concerns leading in supply 

chains management perceive the necessity and advantages of the implementation of IT 
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tools in supporting supply chain risk management. Therefore, it seems necessary to 

determine supply chain risk categories, including risk involving information flow, clas-

sified as information security/ breakdown risks, forecast risks, intellectual property risks 

and IT/IS outsourcing risks. Several short case studies were included here to support the 

listed groups of risk. The article is a contribution to further considerations and research. 
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KONTROLA SPOŁECZNA ADMINISTRACJI W KONTEKŚCIE ROZWOJU 
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 We współczesnych dyskusjach, idea społeczeństwa informacyjnego poja-
wia się najczęściej w dwóch aspektach. Jako opis przyszłego społeczeństwa,  
w którego kierunku dążymy, oraz jako zadanie, którego realizacja jest warun-
kiem dalszego rozwoju społecznego. Wedle założeń, społeczeństwo informa-
cyjne ma być lepsze od społeczeństwa przedinformacyjnego - ma dawać czło-
wiekowi większe możliwości samorealizacji, wyrównywać szanse i likwidować 
niesprawiedliwości. Można zatem przyjąć, że społeczeństwo informacyjne po-
przez swój rozwój stara się uczynić z komputera uniwersalne narzędzie optyma-
lizujące funkcjonowanie różnych obszarów życia społecznego. Stąd też wskazu-
je się, że dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego determinuje  
w naturalny sposób różnego rodzaju zmiany, w tym również zmiany na styku 
obywatel – państwo. 
 Powstaje zatem pytanie – Czy rozwój społeczeństwa informacyjnego od-
działuje – a jeżeli tak to w jaki sposób – na formę zachowań społecznych okre-
ślanych mianem kontroli społecznej administracji. 
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1. Co to jest kontrola społeczna administracji – czyli kim jest nadzorca? 
 
 Kontrola społeczna administracji zwana też obywatelską jest elementem 
składowym kontroli zewnętrznej nad administracją, dopełniającym niejako sys-
tem instytucji państwowych. Za ideologiczny punkt wyjścia tej kontroli należy 
przyjąć dążenie do stworzenia obywatelom możliwości sprawdzania i oceniania 
administracji publicznej, a w konsekwencji do określonego oddziaływania na 
jej funkcjonowanie i realizację przez nią zadań publicznych.  
 Można zatem przyjąć, że podstawą kontroli społecznej jest aktywność 
każdego obywatela załatwiającego swoje bieżące sprawy. Na drugim dopiero 
planie w kontroli społecznej umieścić należy organizacje społeczne zajmujące 
się prowadzeniem szeroko pojętej kontroli1. Niemniej przedstawione pojęcie 
kontroli społecznej - podobnie zresztą jak i inne rodzaje kontroli – nie jest 
szczegółowo definiowane w przepisach prawnych, ale stanowi pojecie doktry-
nalne, którego treść może i w istocie jest ujmowana w różny sposób. 
 Zatem w literaturze przedmiotu kontrolą społeczną w szerokim ujęciu 
obejmuje się każde działanie obywatela, grupy społecznej, organizacji czy też 
organów państwowych o charakterze przedstawicielskim, którego celem jest 
zwrócenie uwagi na braki i niedoskonałości w funkcjonowaniu organów admi-
nistracji państwowej czy samorządowej. Natomiast w węższym znaczeniu kon-
trola społeczna administracji widziana jest przez pryzmat instytucjonalno-
prawny. Stąd też jak pisze E. Ochendowski, niekiedy bez stosowania terminu 
„kontrola społeczna” jest ona wzmiankowana jako kontrola sprawowana bezpo-
średnio przez obywateli i ich organizacje oraz środki masowego przekazu, wy-
stępujące obok kontroli wykonywanej przez organy państwowe2. 
 Niemniej w przeważającej liczbie pozycji literaturowych - jak zauważa 
między innym J. Jagielski - znamienne jest to, że poszczególne określenia kon-
troli społecznej odwołują się zwykle do kryteriów podmiotowych. Inaczej mó-
wiąc, kategoria kontroli społecznej wyodrębniona jest w oparciu przede 
wszystkim o wskazanie podmiotów, dla których przypisane funkcje kontrolne 
oznaczają sprawowanie kontroli społecznej (podmiotami tymi są jednostka, 
grupy osób, zrzeszenia osób, a także charakterystyczne instytucje wyrażające  

                                                 
1  Nie ulega również wątpliwości, iż organizacje te pogłębiają aktywną postawę kontrolną, 

często upatrując w tym podstawowy sens swego istnienia 
2  Por. Ochendowski E. Prawo administracyjne – cześć ogólna., Toruń 1999, s. 362. 
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w najogólniejszym ujęciu oceny i stanowiska tychże podmiotów), a ponadto  
w oparciu także o formy kontroli, które wiążą się ściśle z możliwościami 
sprawdzania i oceniania administracji publicznej przez wskazane podmioty3. 
 W kontekście przedstawionych ujęć kontroli społecznej, na uwagę zasłu-
guje odmienne podejście zaprezentowane przez P. Sztompka, który kontrolę 
społeczną administracji określa jako zespół czynników kształtujących zachowa-
nie jednostki w sposób społecznie pożądany. Czynniki te występują w dwóch 
aspektach – statycznym i dynamicznym. Aspekt statyczny – to społeczny sys-
tem normatywny przedstawiający wzorzec zachowań wymaganych. Aspekt 
dynamiczny – to społeczne oddziaływanie represyjne i prewencyjne, podjęte  
w wyniku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy aktualnym lub prawdopodob-
nym zachowaniem jednostki a wymaganiami systemu normatywnego, oddzia-
ływania zmierzające do usunięcia lub zmniejszenia tej rozbieżności4. Czyli, 
inaczej mówiąc, kontrola społeczna administracji nie jest osobą, czy instytucją 
– to raczej rzecz dziejąca się między-jednostkowo, zakodowana w naszych 
działaniach.  
 Niezależnie jednak od różnorodności podmiotowej i przedmiotowej ujęć 
definicji kontroli społecznej administracji jakie można odnaleźć w literaturze 
przedmiotu, autor przyjmuje, iż kontrola społeczna administracji jest formą 
działalności ludzkiej - niezależną od stopnia zorganizowania (jednostka, grupa) 
i sformalizowania (formalna, nieformalna) - polegającą na badaniu określonych 
sfer życia społecznego na styku obywatel-państwo i porównywania stanu fak-
tycznego będącego efektem działalności - reprezentującej organy państwa - 
administracji z pożądanym tj. wcześniej zdefiniowanym przez przyjęte wzorce, 
rezultatem. 
 
 
2. Społeczeństwo informacyjne - geneza definicje i rozwój 
 
 Pojęcie społeczeństwa informacyjnego po raz pierwszy pojawiło się  
w latach sześćdziesiątych XX wieku w Japonii. Użył go japoński badacz i eko-
nomista Tadeo Umesao opisując społeczeństwo japońskie, w którym o standar-
                                                 

3  Por. Jagielski J., Kontrola Administracji publicznej., Wydawnictwo LexisNexis, War-
szawa 2007, s. 114. 

4  Zob. Sztompka J., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 
2007. 



Sławomir Kotylak 124 

dach gospodarki zaczęły decydować informacja i technologia.5 Cztery dekady 
później, na początku XXI wieku pojęcie społeczeństwa informacyjnego stało 
się jedną z najistotniejszych kategorii polityczno-społecznych definiujących 
strategię rozwoju cywilizacyjnego i społecznego najbardziej rozwiniętych re-
gionów świata w tym Unii Europejskiej. 
 Dokonując analizy pojęciowej społeczeństwa informacyjnego łatwo do-
strzec, że większość definicji jest mało konkretna. Przy opisie roli informacji 
we współczesnym społeczeństwie przeważają takie określenia jak: „znaczna", 
„istotna" czy „dominująca". Wspólne jest podkreślanie znaczenia informacji  
i IT dla wszystkich praktycznie aspektów życia współczesnego człowieka. Pro-
blem opracowania właściwej definicji mocno podkreślają A. Bógdoł-
Brzezińska i M. F. Gawrycki w swojej pracy6 uznając to za zadanie „nie-
wdzięczne, gdyż pojęcie społeczeństwa informacyjnego jest pojemne, a przy 
tym nieostre i płynne”. Warto więc zwrócić uwagę na definicję zaproponowaną 
przez T. Goban-Klas i P. Sienkiewicz7 - społeczeństwo informacyjne to społe-
czeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji  
i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia dochodu narodowego  
i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa.  
 Podobne kierunki pojmowania społeczeństwa informacyjnego – lecz sta-
nowiące fundament wcześniej przytoczonej definicji – prezentowane są przez 
rożnego rodzaju instytucje europejskie i państwowe, które za społeczeństwo 
informacyjne uznają nowy typ społeczeństwa, kształtujący się w krajach post-
industrialnych, których rozwój technologii osiągnął najszybsze tempo. W spo-
łeczeństwie informacyjnym zarządzanie informacjami, ich jakość i szybkość 
przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemy-
śle, jak i w usługach. Główne zasady odnoszące się do społeczeństwa informa-
cyjnego to: powszechny dostęp wszystkich ludzi do podstawowego zakresu 
techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarta sieć, czyli nieskrępowany 
dostęp do sieci wszystkich operatorów i usługodawców, zdolność wzajemnego 

                                                 
5  Zob. H. Dordic, G. Wang, The Information Society. A Retrospective View. SAGE, Lon-

don 1995. 
6  Zob. A. Bógdoł-Brzezińska, M. F.Gawrycki, Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa 

informacyjnego we współczesnym świecie, Fundacja Studiów Międzynarodowych i Wydawo 
ASPRA-JR, Warszawa, 2003. 

7  Zob. T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, 
wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999. 
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łączenia się i przetwarzania danych, kompatybilność i zdolność współpracy 
wszelkiej techniki umożliwiająca pełny kontakt, bez względu na miejsce pobytu 
ludzi, stworzenie warunków dla konkurencji w tej dziedzinie8. 
 Można zatem przyjąć, że obecny stan nauki traktuje pojęcie społeczeństwa 
informacyjnego niezmiernie szeroko, począwszy od utożsamiania go z pozio-
mem rozwoju technologicznego społeczeństwa, skończywszy na parametryzacji 
przyczynowo-skutkowej wskaźników ekonomicznych poszczególnych krajów. 
 Obserwując zatem rozwój aparatu pojęciowego, warto również zwrócić 
uwagę, iż zmiany w pojmowaniu społeczeństwa informacyjnego maja ścisły 
związek z rozwojem społecznym narodów. Jak zatem wygląda rozwój społe-
czeństwa informacyjnego Polsce w kontekście kontroli społecznej administra-
cji? 
 
 
3. Warunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce 
 
 W Polsce ze względu na proces integracji ze strukturami Unii Europejskiej 
poszczególne resorty prowadziły oddzielne działania w dziedzinie społeczeń-
stwa informacyjnego. Dopiero Uchwała Sejmu z dnia 14 lipca 2000 dała pod-
stawy Rządowi do podjęcia działań koordynujących. W dniu 28 listopada 2000 
r. Rada Ministrów przyjęła "Stanowisko w sprawie uchwały Sejmu RP z dnia 14 
lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego  
w Polsce", oraz dokument programowy "Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w Polsce", przygotowany przez Komitet Badań Naukowych we 
współpracy z Ministerstwem Łączności. Jednocześnie Rada Ministrów zobo-
wiązała się do podjęcia szeregu działań mających na celu przyspieszenie rozwo-
ju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Jednym z nich było zobowiązanie 
Ministerstwa Łączności do opracowania dokumentu "ePolska - Strategia roz-
woju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006", na wzór pod-
jętej przez UE inicjatywy eEurope. Zadanie to Ministerstwo wykonało poprzez 
zebranie strategii cząstkowych wszystkich zainteresowanych resortów i opra-
cowanie na ich podstawie planu działania. Dokument ten przedstawia analizę 
potrzeb w sferze dostępu do informacji, jej zakresu, środków jej przekazywania 

                                                 
8  Por. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Program Operacyjny: Nauka, nowoczesne 

technologie i społeczeństwo informacyjne 2007-2013,Warszawa 2005. 
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i udostępniania oraz nakładów niezbędnych dla osiągnięcia określonych 
w planie działań celów. Od chwili nakreślenia strategii informatyzacji Polski 
powstało wiele mniejszych i regionalnych strategii oraz programów wspierania 
budowy społeczeństwa informacyjnego. Jednakże większość polskich działań 
ma charakter chaotyczny i przypadkowy, co powoduje że odbiegają one od 
światowych założeń modelowych. 
 
 
4. Zależności pomiędzy rozwojem SI a kontrolą społeczną 
 
 Jednym z warunków społeczeństwa informacyjnego jest zapewnienie wa-
runków technicznych oraz infrastruktury umożliwiającej dostęp obywateli do 
informacji. W 2006 roku dostęp do komputera osobistego (komputer stacjonar-
ny lub przenośny) posiadało 5 700 tys. polskich gospodarstw domowych, co 
stanowiło 45% ogółu(por. rys. 1). Regularnie z komputera korzystało 43% Po-
laków, a w roku 2007 – 46% (por. rys. 2). 
 

 
 

Rys. 1. Dostępność komputera osobistego w gospodarstwach domowych (2006) 

Źródło: Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013- za-
łącznik nr 1, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008, s. 
31. 
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Rys 2. Odsetek osób regularnie (przynajmniej raz w tygodniu) korzystających z kompu-
tera (2007) 

Źródło: Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013- za-
łącznik nr 1, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008, s. 
32. 

 
 W roku 2006 – 36% gospodarstw domowych posiadało dostęp do Interne-
tu, a w 2007 roku – 41% (por. Tabela 1). W roku 2006 – 34% Polaków regular-
nie korzystało z internetu, a w 2007 roku – 39% (por. rys. 3). 41% gospodarstw 
domowych nieposiadających dostępu do Internetu deklarowało brak takiej po-
trzeby. W pozostałych przypadkach powodem braku dostępu do Internetu były 
odpowiednio (por. rys. 4): zbyt wysoki koszt sprzętu (32%), zbyt wysoki koszt 
dostępu (31%), brak odpowiednich umiejętności (20%). 
 
  



Sławomir Kotylak 128 

Tabela 1 
 

Dostępność Internetu w gospodarstwach domowych (2004-2006) 
 

Odsetek gospodarstw domowych posiadających  
dostęp do Internetu w domu 

2004 r. 2005 r. 2006 r. 

Ogółem 26% 30% 36% 
Typ gospodarstwa domowego 

Gospodarstwa z dziećmi 34% 38% 47% 
Gospodarstwa bez dzieci 19% 27% 31% 

Miejsce zamieszkania 
Duże miasta 34% 40% 46% 
Mniejsze miasta 28% 31% 36% 
Obszary wiejskie 15% 19% 25% 

Dochód w przedziałach kwartylowych 
Pierwszy przedział kwartylowy (najniższe dochody) 10% 11% 17% 
Drugi przedział kwartylowy 19% 22% 28% 
Trzeci przedział kwartylowy 30% 31% 45% 
Czwarty przedział kwartylowy (najwyższe dochody) 50% 60% 73% 

 
Źródło: Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013- za-
łącznik nr 1, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008, s. 34 
za: Społeczeństwo informacyjne. Wykorzystanie technologii informacyjno-
telekomunikacyjnych w 2006 roku, MSWiA, Warszawa 2007. 

 

 
 

Rys. 3. Odsetek osób regularnie (przynajmniej raz w tygodniu) korzystających z Inter-
netu (2007) 

Źródło: Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013- za-
łącznik nr 1, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008, s. 
33. 
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Rys. 4. Powody braku dostępu do Internetu w domu (2007) 

Źródło: Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013- za-
łącznik nr 1, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008,  
s. 33. 

 
 Z powyższych analiz wynika, że dla znacznej części obywateli poziom 
rozwoju infrastruktury oraz wysokość cen za usługi telekomunikacyjne może 
stanowić przyczynę ich wykluczenia cyfrowego. Równie istotnym problemem 
jest poza dostępem do technologii umiejętność ich wykorzystania. Na tle pozo-
stałych krajów Unii Europejskiej poziom umiejętności informatycznych Pola-
ków nie przedstawia się najlepiej. Średni poziom umiejętności w UE-27 jest 
niemal dwukrotnie wyższy niż poziom umiejętności Polaków. Ponadto poziom 
umiejętności informatycznych znacząco uzależniony jest od wieku9.  
 Pojawia się zatem pytanie, jak przedstawione wyniki wpływają na zależ-
ności pomiędzy rozwojem SI a kontrolą społeczną administracji. Za punkt wyj-
ścia w poszukiwaniu odpowiedzi powinna posłużyć analiza w jakich celach 
prywatnych Polacy najczęściej używają Internetu (por. Tabela 2). Jest to szcze-
gólnie istotne, gdyż Internet, albo szerzej technologie informacyjno-
komunikacyjne w pełni rozwiniętym społeczeństwie informacyjnym dają moż-

                                                 
9  Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2006 roku, Notatka in-

formacyjna GUS, Warszawa listopad 2006. 
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liwość nieograniczonego dostępu do wszelkiego rodzaju informacji będących 
efektem aktywności administracji publicznej. 
 Tak więc rozwój globalnej sieci, zapewnia możliwość stworzenia niespo-
tykanego wcześniej w jakiejkolwiek formie ludzkiego zorganizowania systemu 
kontroli społecznej, poprzez wykorzystanie szczególnych właściwości Interne-
tu, do których zaliczyć należy: 

Tabela 2 
 

Cel korzystania z Internetu w domu (2005-2007) 
 

Cel korzystania z Internetu 
2005 r. 2006 r. 2007 r. 

w % populacji w wieku  
16-74 lata* 

Korzystanie z poczty elektronicznej 24% 27% 32% 
Wyszukiwanie informacji o towarach i usługach 18% 25% 27% 
Udział w czatach i forach dyskusyjnych 15% 18% 26% 
Granie w gry, pobieranie plików z grami, muzyka, 
filmami 

12% 16% 17% 

Czytanie, pobieranie czasopism on-line 13% 16% 15% 
Korzystanie z usług bankowych 6% 9% 13% 
Szukanie informacji dotyczących zdrowia 7% 11% 13% 
Słuchanie radia i oglądanie telewizji on-line 6% 10% 13% 
Pobieranie programów komputerowych (bez gier) 8% 12% 12% 
Korzystanie z serwisów poświęconych turystyce 6% 11% 11% 
Telefonowanie przez Internet, wideokonferencje 5% 8% 10% 
Szukanie pracy, wysyłanie ofert 5% 7% 7% 
Sprzedawanie towarów, np. na aukcjach 1% 5% 5% 

 
*Odsetki nie sumują się do 100% ze względu na możliwość wskazania więcej niż jednej 
odpowiedzi 
 
Źródło: Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013- za-
łącznik nr 1, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008, s. 
337 za: Społeczeństwo informacyjne. Wykorzystanie technologii informacyjno-
telekomunikacyjnych w 2006 roku, MSWiA, Warszawa 2007. 

 
 niemal nieskrępowane wyrażanie poglądów i opinii – np. ruchy femini-

styczne, alterglobalistyczne itd.; 
 brak charakteru hierarchicznego; mogą zatem powstawać „wirtualne 

społeczności”, dla których granice narodowe nie mają żadnego znacze-
nia – np. międzynarodowy ruch wsparcia Indian w Chiapas;  
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 ograniczone możliwości wprowadzenia cenzury państwowej – np. ame-
rykański Patriot Act; 

 możliwość szybkiego przekazywania informacji z pominięciem „ofi-
cjalnych” mediów – np. URL: http://www.indymedia.org10. 

 W opinii autora wspomniane cechy mogą pogłębić funkcję kontrolną od-
biorców np. projektów rządowych, inicjatyw władzy lokalnej itd., tworząc  
w ten sposób narzędzie bezpośrednich relacji urząd – obywatel, co wzmacnia 
mechanizmy demokracji bezpośredniej i kontroli społecznej. Sprzyjać mogą 
zatem subsydiaryzacji decyzji administracyjnych stanowiąc w ten sposób opi-
sany wcześniej mechanizm kontroli, który poprzez swoje oddziaływanie pogłę-
bia świadome poczucie przynależności do społeczeństwa obywatelskiego.  
 Można zatem stwierdzić, że rozwój społeczeństwa informacyjnego po-
przez postęp w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej i informatycznej 
zwiększa możliwość dostępu do informacji publicznej stwarzając tym samym 
podstawy do pełnego wykorzystania cech jakimi charakteryzuje się Internet do 
realizacji założeń systemowych Państwa w postaci kontroli społecznej admini-
stracji przez jego mieszkańców i organizacje społeczne. 
 
 
5. Możliwości kontroli społecznej administracji przez społeczeństwo informacyjne  
 
 Zagadnienie dostępu do informacji publicznej jest już poruszone w ustawie 
zasadniczej uchwalonej w 1997 roku. W rozdziale II „Wolności, prawa i obo-
wiązki człowieka i obywatela” wskazano, że „Obywatel ma prawo do uzyski-
wania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełnią-
cych funkcje publiczne. (...) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp 
do dokumentów (...)”. Już z powyższego wynika, iż w dobie występujących 
powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej, każdy obywatel ma prawo 
dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych. 
 Stąd też jednym z kluczowych elementów realizacji powyższych założeń 
w odniesieniu do administracji publicznej jest kontrola społeczna administracji 
publicznej, której podstawowym warunkiem jest dostęp do informacji o działa-

                                                 
10  Zob. Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M. F., Rola Internetu wobec procesów demokra-

tyzacji w stosunkach międzynarodowych, (w:) Adamowski J., (red.), Demokracja a nowe środki 
komunikacji społecznej, Warszawa 2005, s. 83–108. 
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niach urzędów, natomiast podstawowym narzędziem informowania wskazanym 
przez ustawodawcę w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do infor-
macji publicznej11 jest zamieszczany w Internecie - Biuletyn Informacji Pu-
blicznej (BIP).  
 Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący po-
wszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Do udostęp-
nienia informacji w BIP zobligowane są wyłącznie podmioty wskazane w art. 4 
ust. 1 i 2 ww. ustawy (co oznacza, iż pozostałe pomioty mogą udostępniać in-
formacje publiczne na zasadzie dobrowolności). Natomiast art. 8 ust. 6 cytowa-
nej ustawy określa obowiązki związane z udostępnianiem informacji publicznej 
w BIP. Zostały one nałożone nie tylko na podmioty zobligowane do udostęp-
niania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji wskazanych w art. 8 ust. 3 
ustawy (podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy), ale także na 
wszystkie inne podmioty, które dobrowolnie zdecydowały się na publikację 
informacji publicznych w ten sposób.  
 Ponadto artykuł 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazuje 
kategorie informacji publicznych obowiązkowo udostępnianych w BIP. Są to: 
informacje publiczne o polityce wewnętrznej i zagranicznej, o podmiotach zo-
bowiązanych do udostępniania informacji publicznej oraz o zasadach funkcjo-
nowania tych podmiotów, a także dane publiczne w postaci dokumentacji prze-
biegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmio-
tów ją przeprowadzających, treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez 
organy władzy publicznej oraz informacje o stanie państwa, samorządów i ich 
jednostek organizacyjnych.  
 Reasumując - Biuletyn Informacji Publicznej stanowi krok na drodze do 
uzyskania przez wszystkich obywateli spójnej, pełnej i aktualnej informacji 
publicznej, a zawarte w nim otwarte standardy wymiany i zapisu informacji, 
umożliwiają rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
 
 
  

                                                 
11  (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) 
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6. Rola Biuletynu Informacji Publicznej jako elementu kontroli społecznej w kon-
tekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego – wnioski 
 
 Społeczeństwo postindustrialne, z dominującym sektorem usług, jest jed-
nocześnie społeczeństwem wiedzy. Daniel Bell wskazywał w pracy The Co-
ming of Post-Industrial Society na znaczenie „imperatywu technicznego” (tech-
nological fix) we współczesnym świecie12. Powszechną praktyką stało się wi-
dzenie więc nowych technologii informacyjnych i ich zastosowań jako kataliza-
tora przemian społecznych13. Manuel Castells zwraca jednak uwagę, że w wielu 
obszarach działalności społecznej, gospodarczej i politycznej, technologie in-
formacyjno-komunikacyjne powodują marginalizację tych, którzy mają do niej 
ograniczony dostęp, nie mają go wcale lub nie potrafią z niego korzystać. 
 Należy jednak dostrzec drugą stronę medalu. Znacznie większym proble-
mem - jak się wydaje - jest problem ze standaryzacją formy informacji pocho-
dzącej z określonego źródła. Stąd tez zagadnienie wywołane brakiem dostępu 
do technologii informatycznych określane często mianem „wykluczenia cyfro-
wego” - jest raczej problemem rozwoju gospodarczego regionu i jest znacze-
niowo pochodne w odniesieniu do kontroli społecznej administracji. Natomiast 
różnorodność formy, zakresu czy też kompletności informacji, leży u podstaw 
rozwiązań systemowych, których właściwa realizacja leży w gestii administracji 
i właśnie w tej materii należy doszukiwać się rozwoju kontroli społecznej  
w kontekście SI. Można zatem stwierdzić, że Polskie doświadczenia w tym 
zakresie nie są zbyt bogate, gdyż opierają się w głównej mierze o jednostkowe 
rozwiązanie systemowe w postaci BIP. Niemniej nie przekreśla to znaczenia 
BIP jako elementu o szczególnym charakterze standaryzacyjnym. Stąd też  
w opinii autora rola BIP jako elementu kontroli społecznej w kontekście rozwo-
ju społeczeństwa informacyjnego jest znacząca lecz jej znaczenie uzależnione 
jest od trzech elementów. 
 Pierwszym elementem jest poziom realizacji projektów systemowych do-
tyczących informatyzacji i komputeryzacji zarówno urzędów jak i społeczeń-
stwa. Jest to element, którego nie kompleksowa realizacja stoi w opozycji do 

                                                 
12  D. Bell, The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting, New 

York 1973. 
13  M. Goliński, Społeczeństwo informacyjne – problemy definicyjne i problemy pomiaru, 

źródło: [URL –http://strony.wp.pl/wp/pavel.k/spoleczenstwo.htm]. 
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założeń społeczeństwa informacyjnego, co w konsekwencji znacząco eliminuje 
wpływ tegoż społeczeństwa na możliwości kontroli społecznej administracji. 
 Drugim elementem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Formuła 
społeczeństwa obywatelskiego, bez względu na zróżnicowany doktrynalny kon-
tekst opisu i wyjaśniania jego istoty, zawiera w sobie uniwersalne zasady i war-
tości, bez realizacji których każda próba tworzenia systemu kontroli społecznej 
skazana jest na niepowodzenie. 
 Trzecim elementem jest sama konstrukcja BIP. Określenie ścisłych reguł 
systematyzujących liternictwo, kolorystykę, format, sposoby rozmieszczenia  
i użycie dopuszczalnych wariantów jest niezbędne do zachowania jednorodnej  
i rozpoznawalnej tożsamości. Zatem materiały w BIP powinny mieć charakter 
spójnego i rozpoznawalnego wizerunku, posiadającego rozbudowany system 
kodu porządkującego o wysokim stopniu funkcjonalności i uniwersalności, 
który będzie umożliwiał rozbudowę wizerunku instytucji wraz z jej rozwojem. 
 Można zatem przyjąć, że rola BIP, dzięki któremu obywatel ma możliwość 
przyglądać się funkcjonowaniu instytucji publicznych (czy nie zapominają o 
interesie publicznym) oraz monitorować i analizować działalność administracji 
(czy nie dochodzi do naruszeń prawa) w połączeniu z rozwojem społeczeństwa 
informacyjnego determinuje skuteczność i sprawność kontroli społecznej admi-
nistracji. Tak więc BIP pozwalając na sprawdzanie i ocenę funkcjonowania 
administracji przez obywateli, służy zapewnieniu prawidłowości jej działaniom, 
będąc jednocześnie czynnikiem stymulującym systematyczne doskonalenie 
całego aparatu administracyjnego. 
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Summary 

 

 In every modern democratic country one of the basic elements of public function-

ing is the power over the social control of administration. This control has been present 

with the public administration for a long time now, basically from the very moment of 

its creation. This lasting relationship of administration and control exist due to objective 

factors. As control is an inseparable part of each structured operation. This article is an 

attempt at creation a discussion wheat her in the present shape the informative society 

redefines the paradigm of social administration control. 
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TURYSTYKA A GOSPODARKA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM. 
POMIĘDZY „PRZEŻYWANIEM” A „UTOWAROWIENIEM”  

 
 
 
Wprowadzenie  
 
 Społeczeństwo informacyjne jak dotychczas jest najbardziej unowocze-
śnione technologicznie i uzależnione od tej technologii. Technologia informa-
cyjna stała się parametrem zmian społecznych we wszystkich obszarach rze-
czywistości społecznej. Jeśli spojrzeć na gospodarkę, to powszechnie towarzy-
szy jej „Internet”. „Internet sieć komunikacyjna”, „Internet narzędziem transak-
cji handlowych”, Internet podstawą promocji”, itp.– takie właśnie określenia 
najczęściej związane są z aktywnością gospodarczą i rynkową w zmodernizo-
wanym technologicznie społeczeństwie. Główna oś przebiegu zmian społeczno 
– gospodarczych wiedzie wzdłuż strefy gospodarki i ściśle spojonej z nią in-
formacji. Charakterystycznymi cechami Nowej Gospodarki są: szybkość zmian, 
znaczenie wiedzy i informacji jako podstawowych aktywów stanowiących war-
tość dodaną, rozwój przemysłów wytwarzających dobra i usługi informacyjne.1  
 Pojawienie się w Polsce wolnego rynku i reformy reguł finansowych dzia-
łań w kierunku orientacji prorynkowej, przypada na czas ewoluowania społe-
czeństwa przemysłowego w kierunku społeczeństwa informacyjnego. Unowo-

                                                 
1  M. Marczuk, 2001 Krótka charakterystyka Nowej Gospodarki w: Zasępa T., (red.), In-

ternet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Łódź, s. 354. 



Marzena Mamak-Zdanecka 138 

cześnienie, tak swoiste dla społeczeństwa informacyjnego - jako że stanowi 
główny kontekst zmian, spowodowało przesunięcie punktu „ciężkości” z przed-
siębiorstw o własnościach przemysłowych na te, które cechują się własnościami 
związanymi z generowaniem, przekazywaniem i magazynowaniem usług i in-
formacji.  
 Tematyka rozważań w niniejszym artykule odnosi się do takich obszarów 
jak: gospodarka i jej sfera turystyka w warunkach społeczeństwa informacyjne-
go, gdzie ważnym jest nie tylko jaki produkt zostanie wytworzony ale i jak 
upowszechniony. Pozostaje, zatem uważnie monitorować co się dzieje w tria-
dzie społeczeństwa informacyjnego: gospodarka– przedsiębiorstwo – benefi-
cjenci.  
 
 
1. „Utowarowionie” marzeń o podróżowaniu 
 
 Turystyka i gospodarka: co mają ze sobą wspólnego oba te zjawiska? Tu-
rystyka to fenomenalna osobliwość zarówno w wymiarze społecznym jak  
i ekonomicznym. Przynależy jednocześnie do sfery ekonomicznej jak i społecz-
nej, kulturowej, przestrzennej.2 Znaczenie zjawiska turystyki dla społeczeństwa 
informacyjnego najlepiej ocenić po jej dynamicznym rozwoju. Samo to, że pu-
blikowane dane statystyczne przez Światową Organizację Turystyki (WTO) 
odnoszą się do ponad 180 krajów świata dowodzi jej stałej obecności w życiu 
społecznym i gospodarczym.3 Fenomen polega również na powszechności  
i stałym wzroście ruchliwości turystycznej. Trudno znaleźć kraj na mapie świa-
ta, który nie gości masowo turystów, chociaż sami turyści nie pochodzą z róż-
nych części świata w równym stopniu. Należy zauważyć, że jakkolwiek w roku 
1950 ruch turystyczny oszacowano na 25 mln podróżujących, to w roku 2007 tą 
liczbę stanowiło 903 mln osób przemieszczających się w celach turystycznych.4 
Przychody z turystyki szacowane w skali międzynarodowej wg. danych z 2006 

                                                 
2  K. Przecławski, 1996. Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków, s. 

31-32. 
3  J. Urry, 2007., Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa s.20. 
4  M. W. Kozak, 2009, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym 

paradygmatem, Scholar, Warszawa s.153. 
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roku osiągnęły poziom 584 mld euro i był to poziom wyższy o 40 mld euro  
w stosunku do roku poprzedniego.5  
 Turystyka dostarczyła „11,7% światowego dochodu brutto, 8% światowe-
go eksportu i 8% wszystkich miejsc pracy”.6 Jest jednym z najdynamiczniej 
rozwijających się obszarów gospodarki. Ponieważ w latach 1950-2007 liczba 
podróżujących wzrosła trzydziestosześciokrotnie, a prognozowana w 2020 roku 
ilość turystów przemieszczających się to liczba 1.6 mld.7 Zatem przemysł tury-
styczny to przedsiębiorczy biznes, a turysta to łakomy konsumencki „kąsek”.  
W turystyce można zarabiać nie tylko na bazie noclegowej, infrastrukturze ga-
stronomicznej czy też promowaniu dziedzictwa kulturowego. Można także się-
gać po bardzo innowacyjne działania. Tak się dzieje w przypadku turystyki 
kosmicznej, gdzie są już pierwsi kosmiczni turyści8. Zatem turystyka i gospo-
darka to wieloaspektowy proces interferencji. 
 Z punktu widzenia niniejszego artykułu interesuje nas turystyka na styku 
społeczno-ekonomicznym. Ocena atrakcyjności zasobów turystycznych zawsze 
będzie pochodną zależności pomiędzy motywacjami i oczekiwaniami turystów 
a organizowaniem tych marzeń przez przedsiębiorstwa turystyczne. Potocznie 
rozumiana turystyka to aktywność polegająca na zwiedzaniu (sightseeing), 
określana w literaturze przedmiotu wizualną konsumpcją.9 A kim jest turysta? 
Zdefiniowanie kogo rozumiemy przez turystę ma chociażby praktyczne znacze-
nie dla szacowania liczebności ruchu turystycznego. Czy każdy przemieszcza-
jący się obywatel jest turystą? Otóż nie, gdyż szeroko rozumiana turystyka to 
„całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej, związanych z dobrowolną, cza-
sową zmianą miejsca pobytu, rytmu, środowiska, życia, oraz wejściem w stycz-
ność osobistą ze środowiskiem odwiedzanym (przyrodniczym, kulturowym, 
bądź społecznym”.10 W definicji zdecydowanie położony jest akcent na zmianę 
miejsca i stylu życia. 

                                                 
5  Tamże, s. 155. 
6  J. Urry, 2007., Spojrzenie turysty (…) op.cit. s.20. 
7  M. W. Kozak, 2009, Turystyka i polityka turystyczna (…) op.cit. s.154-155. 
8  Za cenę 20 milionów dolarów Dennis Tito spędził czas w kosmicznej podróży 28 kwiet-

nia do 6 maja 2001r. Dla mniej zasobnych interesariuszy, tzn. do 200 tys. dol. przygotowano w 
ofercie turystycznej loty suborbitalne (Kozak 2009, s.105).  

9  K. Podemski, 2004., Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 9. 
10  K. Przecławski, 1996. Człowiek a turystyka (…) op.cit. s. 30. 
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 W znaczeniu przepisów prawnych turystę określa się jako osobę, która 
podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres 
nie przekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej 
pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej 
przez jedną noc (art. 3, Dz.U. z 2006 Nr 220 poz. 1600). Wszelkie kwestie natu-
ry formalno-organizacyjnej w sferze turystyki określa Ustawa z 29 sierpnia 
1997 r. O usługach turystycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 Nr 223 poz. 
2268). 
 Ten artykuł poświęcony jest jednak znacznie wężej rozumianej turystyce, 
tej która wkracza w „pole” wzajemnych związków z gospodarką. W tym rozu-
mieniu ważnym aspektem turystyki jest produkt lub usługa na sprzedaż. Taka 
utowarowiona podróż, która tym bardziej jest opłacalna, im częściej sprzeda-
wane są marzenia o podróży.  
 Mówiąc o związkach turystyki z gospodarką można posłużyć się wspól-
nym mianownikiem – dynamiką. Gdyby postawić pytanie, dlaczego turystyka 
rozwija się tak intensywnie, należałoby się odwołać do dwóch kwestii: źródeł 
turystyki i przedsiębiorczości innowacyjnej.  
 
 
2. O początkach i teraźniejszości turystyki 
 
 Początki turystyki datowane są od czasów Cesarstwa Rzymskiego, kiedy 
to dla celów rozrywkowych i kulturalnych w podróż udawały się elity. Seneka 
wskazywał na poznawcze skutki podróży, tzn. ludzie podróżują, odwiedzając 
rozmaite miejsca, bo są płosi, zmęczeni, rozpieszczeni i wciąż gonią za czymś co 
im umyka.11   
 Kolejnym, takim znamiennym czasem dla podróżowania jest wiek XIII i 
XIV, kiedy to turystyczne doznanie związane było z pielgrzymowaniem,  
a w XV wieku nawet z wyprawianiem się z Wenecji do Ziemi Świętej. W dzi-
siejszym sposobie określania takiego przedsięwzięcia - charakterystycznym dla 
dynamicznej gospodarki - odnaleźlibyśmy działania logistyczne miejscowości 
recepcyjnej12. W średniowieczu podróżowanie było powszechnym, uporządko-

                                                 
11  J. Urry, 2007., Spojrzenie turysty (…) op.cit. s. 18. 
12  Miejscowość recepcyjna to środowisko lokalne przyjmujące turystów a emisyjna, stano-

wi środowisko pochodzenia przybyszy.  



Turystyka a gospodarka w społeczeństwie informacyjnym … 141

wanym, obsługiwaniem przez rozrastającą się sieć dobroczynnych domów go-
ścinnych i promowaniem przez masowo ukazujące się książeczki odpustowe.13 
Turystyka jako zjawisko społeczne i ekonomiczne jest zatem mocno zakorze-
nione w historii społeczeństw. Już w starożytności i średniowieczu przywiązy-
wano znaczenie do logistyki w podróżowaniu dla celów „przeżywania”.  
 Przedsiębiorczość innowacyjną (tak znamienną dla społeczeństwa infor-
macyjnego) odkrywamy w poczynaniach turystycznych pod koniec XVII wie-
ku. To drugi znaczący okres w rozwoju turystyki po starożytności. Możemy 
mówić o nowym wymiarze turystyki, tzw. Grand Tour, kiedy to szlachecka  
i arystokratyczna młodzież (a w XVIII wieku także mieszczańska) podróżowała 
po Europie poznając nie tylko  miejsca i traktując podróż jako możliwość na-
ocznej obserwacji. Podróż stała się nie tylko „widokowa”, ale również miała cel 
estetycznej i kulturowej edukacji. I jeszcze jeden etap w rozwoju turystyki – 
podróże do wód, typ, który dzisiaj nazwiemy turystyką zdrowotną lub przyrod-
niczą ( wraz z thallasoterapią czyli leczeniem wodą morską). 
 Jako przedsiębiorczego innowatora w turystyce na pewno można wymie-
nić Anglika Thomasa Cooka, założyciela pierwszego na świecie biura podróży. 
To pierwowzór dzisiejszych liderów firm dynamicznych. Wykupując jednora-
zowo 570 biletów kolejowych po to by zrealizować pierwszą w historii usług 
turystycznych14 zorganizowaną wycieczkę z Leicester do Loughborough15 wy-
kazał się dzisiaj tak ważną „czujnością przedsiębiorczą”. Tak jak początkiem 
dla współczesnych biur podróży (w tym także biur on-line jako wytworze spo-
łeczeństwa informacyjnego), było przedsięwzięcie Thomasa Cooka, tak proto-
typem dla współczesnych firm dynamicznych (także międzynarodowych) byli 
kupcy na szlakach poszukujący towarów i odsprzedający je z dużym zyskiem. 
Przedsiębiorczość kupców i przedsiębiorczość Thomasa Cooka mają właśnie 
ten wspólny mianownik innowacyjność i dynamikę działania.  
 Powróćmy do tytułowego pytania - turystyka i gospodarka: co mają ze 
sobą wspólnego oba te zjawiska? Otóż zarówno w gospodarce jak i jej szcze-
gólnej sferze, turystyce - wydawało by się bliższej „przeżywaniu” niż kalkula-

                                                 
13  J. Urry, 2007., Spojrzenie turysty (…) op.cit. s. 18. 
14  Zgodnie z zapisem Ustawy o usługach turystycznych – usługi turystyczne definiowane są 

jako „usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom 
lub odwiedzającym”, a wycieczka – to „rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje 
zmianę miejsca pobytu jej uczestników” (Art. 3, Dz.U. z 2006 Nr 220 poz. 1600). 

15  K. Podemski, 2004., Socjologia podróży (…) op.cit. s. 16. 
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cjom ekonomicznym, liczy się zaspokajanie niszowych potrzeb interesariuszy16 
i dynamika sprzedaży „utowarowionych” pomysłów. 
 Imperatyw podróżowania oparty jest na myśleniu, jak pisze Urry – oscylu-
jącym wokół rytuału wyjeżdżania. Trzeba pamiętać, że z punktu widzenia tury-
styki jako dziedziny gospodarki liczącym się ale nie wystarczającym, jest know-
how podróżowania. Tworzenie i zarządzanie produktami oraz usługami tury-
stycznymi musi zostać podbudowane wiedzą o specyfice tego zjawiska i jego 
dynamice, cechach środowisk naturalnych, społecznościach lokalnych i uwa-
runkowaniach kulturowych. Każda wiedza pozwalająca konstruować narzędzia 
skutecznego działania jest źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku gospo-
darczym, czyli wiedza kluczem do skutecznego sprzedawania produktów  
i usług turystycznych. Sposobem do tworzenia dynamicznych przedsięwzięć.  
 Firmy dynamiczne kierują się chęcią generowania zysków i ich wzrostu, 
innowacyjnością zarówno technologiczną jak i procesową.17 Drogą do tego jest 
ciekawość i czujność przedsiębiorcza. Bardzo dobrą ilustracją takiego sposobu 
myślenia i działania,  co prawda nie z sektora turystycznego ale technologii 
informatycznych jest firma „Apple” i jej lider Steve Jobs. W czasach początku 
działalności firmy postrzegani byli jak banda maniaków komputerowych, którzy 
tak naprawdę nie rozumieją informatyki.18 Na jednym ze spotkań początkujące-
go na rynku komputerowym „Apple’a” w siedzibie znanego już Xerox PARC, 
L. Tessler (informatyk Parc-a) był zdumiony niecodziennym zachowaniem 
ludzi z Apple’a. Jobs natomiast nie mógł usiedzieć na miejscu. Chodził po po-
koju, podskakiwał, robił dużo zamieszania. Był ogromnie podekscytowany. Naj-
pierw przez jakąś minutę przyglądał się temu, co pokazywałem na ekranie. Po 
czym zaczął biegać po pokoju krzycząc: „Dlaczego nic z tym nie robicie???!! 
To absolutnie niesamowite! Rewolucyjne”!(…).”Nikt, kto wcześniej widział ten 
pokaz, nie zwrócił tak  bacznej uwagi na szczegóły.19 
 Wprowadzone w tej części rozważań określenie „firma dynamiczna” – 
różna od tradycyjnej działalności biznesowej obliguje do uściślenia definicyj-
nego. W międzynarodowym projekcie badawczym Global Entrepreneurship 

                                                 
16  J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnic-

twa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 280 
17  J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych (…) op.cit, s. 19. 
18  J. Young, W.L. Simon, iCon Steve Jobs. Najbardziej niezwykły akt II w historii biznesu, 

Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2006, s. 70. 
19  Tamże, s. 70-71. 
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Monitor (GEM) firma dynamiczna traktowana jest w kategoriach przedsięwzię-
cia  o potencjalnie wysokim poziomie rozwoju (ang. high - potential ventu-
res).20 Sformułowane wskaźniki firmy dynamicznej to:  

 zarządzający firmą dynamiczną określają minimalny poziom zatrudnie-
nia w perspektywie pięciu lat od uruchomienia przedsięwzięcia – 20 
pracowników; 

 produkty i usługi powinny cechować się innowacyjnością, w tym repli-
katywną lub na poziomie działań niszowych;  

 sposób zarządzania firmą może być innowacyjny jak i pozostałe proce-
sy w firmie; 

 grupę docelową klientów firmy stanowi nie tylko rynek macierzysty – 
krajowy ale także zagraniczny; 

 wprowadzane technologie w firmie są innowacyjne ale nie dłużej niż 
rok (to stanowi również istotny wymóg przy pozyskiwaniu finansowa-
nia działań firmy z funduszy UE).21 

 Rzecz jeszcze o agroturystyce. Nawiązując do kwestii zachowań firm  
w sektorze turystycznym można stwierdzić, iż zaprzeczeniem firm dynamicz-
nych a przykładem działań typu small bussines jest agroturystyka. Motywem 
uruchamiania działalności w tym zakresie - powołując się na wyniki badań wg. 
66% australijskich badanych właścicieli gospodarstw agroturystycznych – była 
rodzinna i osiąganie zysków na poziomie pozwalającym utrzymać rodzinę.  
A zatem nie generowanie zysków, innowacyjność oferty turystycznej, nasta-
wienie na wykorzystanie niszy rynkowej, co byłoby immanentne dla firm dy-
namicznych. Podobny charakter ma agroturystyka w Polsce, mniej nastawiona 
na wytwarzanie zysku i dynamiczny rozwój.22 
 To czego najbardziej obawiają się przedsiębiorstwa, to utrata poczucia 
bezpieczeństwa finansowego i informacyjnego. Jesteśmy nie tylko społeczeń-
stwem informacyjnym ale jednocześnie społeczeństwem ryzyka,23 zależnym od 
właściwej informacji. Tak jak w całej gospodarce tak i w jej sferach (szczegól-
nie mam tu na myśli turystykę) słowo „Internet” odmieniane jest przez wszyst-

                                                 
20  J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych (…) op.cit, s. 19. 
21  J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych (…) op.cit, s. 42. 
22  M. W. Kozak, 2009, Turystyka i polityka turystyczna (…) op.cit. s. 73. 
23  Sienkiewicz P., Świeboda H., 2008, Jakość życia w społeczeństwie informacyjnym, w: 

Ku przyszłości. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi W. Zacherowi w 65. 
rocznicę urodzin,  Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 191. 
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kie przypadki. Szybkość i efektywność komunikacji kanałem internetowym, 
spowodowała,  że nieodłącznym elementem strategii przedsiębiorstw jest posia-
danie strony www. Nie wyobrażalne jest aby firma – szczególnie dynamiczna - 
działająca w obszarze turystyki nie miała efektywnego narzędzia komunikacyj-
nego jakim jest strona www. Pełni ona rolę najbardziej efektywnego operatora 
zawsze aktualnych i dostępnych informacji o cechach wizualnej tożsamości  
z firmą oraz merytorycznego przedstawiciela. Każde przedsiębiorstwo powinno 
mieć swoją domenę internetową, a małe w ostateczności sam adres elektronicz-
ny. W krajach Unii Europejskiej ponad 91% korporacji oraz 69% małych  
i średnich firm ma strony internetowe. Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT, ang. Information & Communications Technologies) stały 
się czynnikiem rozwoju cywilizacyjnego.24 
 Strony internetowe to rewolucja głównie dla mniejszych, mniej zasobnych 
firm, a te są najbardziej swoiste dla obszaru turystyki. Przedsiębiorstwa tury-
styczne25 mogą radykalnie obniżać koszty, komunikując się via Internet,  nie 
tylko z interesariuszem z „sąsiedniej ulicy”. Kanał łączności internetowej 
umożliwia również szybkie aktualizowanie informacji o ofertach, promowanie 
ich na zewnątrz oraz ułatwienie szybkiego zakupu.  
 Odwołajmy się w tym miejscu - dla celów szerszej diagnozy polskich ad-
resatów komercjalizacji Internetu – wyników badań Megapanel PBI/Gemius.26 
Zgodnie z uzyskanymi danymi, czas jaki Polacy spędzają w Internecie zwięk-
szył się prawie z 20 godzin w 2005 roku do ponad 25 godzin w 2006 roku  
w poszukiwaniu informacji w ramach serwisów i witryn o tematyce: informa-
cyjnej, publicystycznej, medialnej, kultury i rozrywki, społecznościowej, moto-
ryzacyjnej, biznesowej, finansowej, prawnej, edukacyjnej, pracy, budownictwa 
i nieruchomości, sportowej, turystycznej oraz zakresu nowych technologii.27 
  

                                                 
24  Tamże, s. 190. 
25  Przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy o usługach turystycznych traktuje się tak jak 

„przedsiębiorcę i przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1807)” (Art. 3, Dz.U. z 2006 Nr 220 
poz. 1600). 

26  Raport Gemius SA, Grudzień 2006, Internet 2006. 
27  Janczyk J., 2008,  Kształtowanie postaw młodego pokolenia w poszerzonej przestrzeni 

społecznej w kontekście transformacji edukacji w Polsce, w: Ku przyszłości. Księga jubileuszowa 
dedykowana Profesorowi Lechowi W. Zacherowi w 65. rocznicę urodzin, Wydawnictwa Akade-
mickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 178. 
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3. Funkcje i dysfunkcje turystyki  
 
 Pomiędzy „przeżywaniem” a „utowarowieniem” to balansowanie pośród 
wymiaru ekonomicznego, społecznego i przestrzennego turystyki. Wzajemne 
przenikanie się  aktywności turystycznej z kulturą i ekonomią zmienia nie tylko 
krajobraz społeczny ale i geograficzny a także infrastrukturę.  
 Po stronie pozytywów zmieniającej się przestrzeni pod wpływem prze-
mieszczającej się liczby turystów należy wymienić kształtowanie się nowego 
ładu przestrzennego i społeczno-kulturowego. Jednak po stronie negatywów, 
koniecznym jest wskazać również na degradację tychże środowisk. Paradoksal-
nie jednak, to co może zagrażać, może jednocześnie wspomagać. Tak się dzieje 
w przypadku obszarów recepcyjnych. Tempo i skala rozwoju ruchu turystycz-
nego spowodowały działania na rzecz ochrony gleby, wody i powietrza, czyli 
jakości ekosystemu na terenach mniej lub bardziej odwiedzanych przez tury-
stów. Dla przykładu takimi ekosystemami, które zostały objęte szczególną 
ochroną są parki narodowe. Największy w Polsce Park Biebrzański28 zajmuje 
obszar ok. 60 ha.29 
 

 
 

Rys. 1. Biebrzański Park Narodowy 

Źródło: http://fotoforum.gazeta.pl/3,0,1147264,1,0,91.html 

                                                 
28  Biebrzański Park Narodowy – położony nad rozlewiskami rzeki Biebrzy. Dziki z torfo-

wiskami, szuwarami z  ptactwem i drewnianymi przycumowanymi łódkami przy nielicznych 
gospodarstwach, w których jakby zatrzymał się czas. Nadrzeczne rozlewiska i las są mateczni-
kiem łosia płowego. http://fotoforum.gazeta.pl/3,0,1147264,1,0,91.html, datowano 09.04.2009. 

29  M. W. Kozak, 2009, Turystyka i polityka turystyczna (…) op.cit. s. 70. 
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 Afrykański Park Narodowy Krugera zajmuje powierzchnie około 2 mln 
ha, ale jest przykładem połączenia w tym samym miejscu ekoturystyki z tury-
styką „utowarowioną”30(rys. 2).   
 

 
 

Rys. 2. Park Narodowy Krugera w Afryce 

Źródło: http://www.podroze.strefa.pl/pl_image213-afryka_poludniowa-i-malpy.html 

 
 Podobną funkcję jak Park Krugera, pełni w Europie Andaluzji Park Naro-
dowy Gabo de Gata Nijar, gdzie jednocześnie jest to obszar przyrody chronio-
nej i miejsce wypoczynku (rys. 3). Obszar parku z ziemią o wulkanicznym po-
chodzeniu zamieszkuje ponad 140 gatunków ptaków a krajobraz to piaszczyste 
plaże i czerwony pustynny interior. Równocześnie jest tu położona główna 
miejscowość parku, San Jose z infrastrukturą portową i plażową i hotelową.  
A zatem chroniony ekosystem i przykład niemalże klasycznej turystyki maso-
wej 3S (sea, sun, and sand). 

                                                 
30  Park Narodowy Krugera jest ciekawym przykładem jednocześnie rezerwatu ekosystemu 

jak i produktu turystycznego. Park jest pełen swobodnie biegającej zwierzyny, i na kilka metrów 
podchodzącej do samochodów m.in. słoni i nosorożce. Równocześnie Park jest pełen turystów  
i tego wszystkiego co stanowi zaplecze konsumpcyjne, tzn. asfaltowe drogi, kempingi, restaura-
cje, bankomaty http://naszawyprawa.blox.pl/2007/08/Park-Narodowy-Kruger.html, datowano 
09.04.2009.  
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Rys. 3. Andaluzyjski Park Narodowy Gabo de Gata – Nijar  

Źródło: opracowanie własne 

 
 Determinantą rozwoju endogenicznego środowiska recepcyjnego jest lo-
kalny kapitał (przyrodniczy, finansowy i ludzki), hermetyczność lokalnej spo-
łeczności, rola lidera we władzach lokalnych i stopień integracji elity (miejsco-
wej inteligencji) oraz myśl strategiczna. Jako egzemplifikację przytoczmy tutaj 
przypadek Parku Tematycznego del Desierto de Tabernas w tej samej części 
Hiszpanii – Andaluzji (rys. 4). Pustynny interior Andaluzji został wykorzystany 
do zbudowania miasteczka filmowego, w którym nakręcono wiele znanych 
westernów. Obecnie pełni podwójną rolę, pierwotnego zaplecza filmowego oraz 
wtórnie atrakcji turystycznej, gdzie można poczuć namiastkę dzikiego zachodu 
i uczestniczyć w godzinnym pokazie przygotowanych scen z udziałem aktorów. 
Jest to przykład wykorzystania przez przedsiębiorców turystycznych, atrakcji 
filmowego miasteczka usytuowanego w ciekawym środowisku przyrodniczym, 
jako dobrze przygotowanej niszowej oferty turystycznej. 
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Rys. 4. Andaluzyjski Park Tematyczny del Desierto de Tabernas 

Źródło: opracowanie własne  

 
 Cechą przemiany turystyki jest poszukiwanie takich niekonwencjonalnych 
rozwiązań oraz niestety tworzenie tym samym substytutów – parków tematycz-
nych.  
 Na zakończenie, prowadzony w niniejszym referacie dyskurs sprowadza 
się do równania matematycznego, w którym wiedza z zakresu socjologii tury-
styki i polityki turystycznej dodana do przedsiębiorczości innowacyjnej daje  
w wyniku końcowym bardzo dobry jakościowo i dobrze sprzedający się pro-
dukt lub usługę. Mówiąc o tak wielu różnych spojrzeniach na turystykę, warto 
wskazywać na jej wielowymiarowość. Turystyka a gospodarka, turystyka  
a społeczeństwo, turystyka a kultura, czy też turystyka a przestrzeń -  wszystkie 
te modele analizy uzupełniają się.  Jednakże zawsze na „wejściu”  jest wymiar 
ekonomiczny turystyki. W wielu krajach dochody z turystyki są istotnym skład-
nikiem dochodów dla gospodarki bowiem każda aktywność turystyczna, nawet 
najbardziej indywidualna wymaga zaplecza. Zarówno podróż jak i pobyt powo-
dują zapotrzebowanie na określone dobra i usługi. Turystyka zatem jak każda 
sfera gospodarki  jest ściśle powiązana z bilansem popytu i podaży. Oferowane  
produkty i usługi mogą być bardzo specjalistyczne (tak się dzieje m.in. w przy-
padku turystyki kwalifikowanej, morskiej, geoturystyki, pielgrzymkowo-
religijnej, etnicznej, agroturystyki, biznesowej, motywacyjnej, czy też kongre-
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sowej).31 Mogą też być to produkty masowe, najczęściej towarzyszące klasycz-
nej już turystyce masowej 3S – słońca, morza i pasku (ang. sun, sea and sand).  
Natomiast dynamika turystyki jest wynikiem modernizującego się technicznie 
społeczeństwa – społeczeństwa informacyjnego. Jakość i intensywność zjawi-
ska turystyki jest skutkiem uwarunkowań geopolitycznych, demokratyzacji, 
poziomu dochodów, poziomu aspiracji, przedsiębiorczości oraz zdecydowanie 
rozwoju technologicznego. Przemieszczanie się turystów to nowa jakość - me-
tamedium innowacji, generując nowe relacje społeczne, nowe wzory kulturowe, 
społeczne i ekonomiczne. 
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TOURISM AND THE ECONOMY IN THE INFORMATION SOCIETY.  

BETWEEN THE "PRODUCT ATTRACTIONS"  AND "AUTHENTIC EXPERIENCE" 

 

 

Summary 

 

 A tourist company shouldn't be only considered as a constructing place for  the 

business. It rather seems to be a form in neverending, organised action, where not each 

and every success counts as much as crating company's position on the tourist market 

among other participants of the same game.  A dynamism and an entrepreneurship in 

the field of technical modernizing appear to be current and predicted trends in the de-

velopment of companies in the tourist sector. The article presents an portrait of the dy-

namic enterprise - the one with an active entrepreneurial facilities - which is being  

a subject for two trends in the world tourism: "product attractions" or "authentic expe-

rience". 

 
Translated by Marzena Mamak-Zdanecka 
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WYKORZYSTANIE WIEDZY I ZARZĄDZANIE NIĄ W POCZCIE POLSKIEJ – 
ANALIZA KRYTYCZNA 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Wyróżniającą cechą XXI wieku jest gwałtowne przyśpieszenie procesów 
rozwoju, a w szczególności lawinowy przyrost wiedzy wynikający m.in. coraz 
szerszego dostępu do niej dzięki np. Internetowi. Coraz większego znaczenia 
nabiera także zarządzanie wiedzą uznawane w wielu przypadkach nie tyle za 
warunek rozwoju, ale utrzymania i funkcjonowania przedsiębiorstwa w zmien-
nym otoczeniu. Widoczne przeobrażenia takie jak nasycone rynki, zmienność 
produktów, coraz krótsze cykle życia produktu, powszechne kopiowanie sukce-
sów rynkowych w powiązaniu z niedoskonałościami dotychczasowych trady-
cyjnych systemów zarządzania sprawiają, że źródeł sukcesów w realizacji ce-
lów przedsiębiorstwa poszukuje się w procesach ciągłego doskonalenia, wdra-
żania nowoczesnych systemów zarządzania, w tym wiedzą.  
 Wymieniony problem dotyczy również Poczty Polskiej. Wdrażane od 
2005 roku zmiany w znaczący sposób wpłynęły na wszystkie obszary funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa w tym i takie jak wykorzystanie wiedzy pracowni-
ków czy też zarządzania nią. Liberalizacja rynku usług pocztowych w powiąza-
niu z rozwojem konkurencji oraz zmianami techniczno-technologicznymi, sty-
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lem życia, oczekiwaniami klientów powoduje, że Poczta Polska wymaga szyb-
kich i zdecydowanych zmian. Elementem postępowania naprawczego może zaś 
być wdrożenie strategii zarządzania wiedzą, a w docelowym założeniu modelu 
organizacji uczącej się czy też inteligentnej.  
 Wychodząc z powyższych założeń w niniejszym referacie przedstawiono 
teoretyczne podstawy związane z wiedzą i zarządzaniem nią w organizacji oraz 
stan faktyczny tego zagadnienia zdiagnozowany w Poczcie Polskiej. Wnioski 
końcowe zawierają pewne ogólne postulowane propozycje dokonania zmian  
i wdrożeń w tym zakresie. 
 
 
1. Definicje zarządzania wiedzą 
 
 Proces zarządzania wiedzą istniał w organizacjach od zawsze. Było on 
jednak mniej lub bardziej uświadomiony przez zarządzających i mniej lub bar-
dziej scentralizowany.1 Powstanie koncepcji zarządzania wiedzą miało miejsce 
w dużych firmach konsultingowych.2 Literatura przedmiotu podaje kilkanaście 
definicji zarządzania wiedzą. Wybrane definicje zostały przedstawione w tabeli 
1. 
  

                                                 
1  Ważnym jest odróżnienie informacji od wiedzy oraz zrozumienie ich wzajemnej relacji. 

Informacja to pewna kategoria wiedzy: są to dane, procedury, zasady, które zostały w danej orga-
nizacji nabyte, zapisane i są ogólnie dostępne. Wiedza taka istnieje w formie dokumentów, pod-
ręczników, materiałów szkoleniowych, instrukcji i innych zgromadzonych danych. Z drugiej 
strony istnieje jeszcze wiedza ukryta w ludzkim umyśle będąca wynikiem doświadczenia, szcze-
gólnych umiejętności i predyspozycji pracowników. Ta wiedza nie jest nigdzie zapisana i stanowi 
kluczowy kapitał intelektualny. O ile wiedzę jawną można wykorzystywać poprzez odpowiednie 
bazy danych i technologie informacyjne, o tyle wiedzy ukrytej nie da się bezpośrednio pozyskać z 
najdoskonalszych nawet baz danych – za Grudziewski M.W., Hajduk I., Zarządzanie wiedza w 
organizacjach, http://www.e-mentor.edu.pl/. 

2  Szerzej B. Mikuła, A. Ortyl – Pietruszka, A. Potocki, Zarządzanie przedsiębiorstwem 
XXI wieku – wybrane koncepcje i metody. Wyd. Difin, Warszawa, 2002, s. 69-71.  
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Tabela 1 
 

Wybrane definicje zarządzania wiedzą 
 

W.R. Bukowitz i R.L. 
Williams 

zarządzanie wiedzą jest procesem, dzięki któremu organizacja 
generuje bogactwo z wiedzy i kapitału intelektualnego. 

M. Sarvary proces biznesowy, dzięki któremu firmy tworzą i stosują instytu-
cjonalną lub kolektywną wiedzę. Stanowi ono technologię trans-
formującą informację w wiedzę. 

D.J. Skyrme sprecyzowanie i systematyczne zarządzanie kluczową wiedzą i 
związanymi z nią procesami tworzenia, gromadzenia, organizowa-
nia, rozpowszechniania, użycia i eksploatacji wiedzy w trakcie 
funkcjonowania organizacji 

T.A. Steward  zarządzanie wiedzą to posiadanie wiedzy o tym, co wiemy, zdoby-
wanie i organizowanie jej oraz wykorzystanie jej w sposób przyno-
szący korzyści  

B. Mikuła  zarządzanie wiedzą polega na pozyskiwaniu odpowiednich środ-
ków, wypracowaniu i sterowaniu wykorzystaniem warunków, 
metod i technik umożliwiających przebieg procesów związanych z 
uzyskiwaniem, kreowaniem, rozpowszechnianiem, składowaniem i 
zastosowaniem wiedzy  

B. Kaczmarek 
 

nowoczesna koncepcja zarządzania strategicznego współczesnym 
przedsiębiorstwem, która jest ukierunkowana na tworzenie warto-
ści organizacji w oparciu o umiejętne pozyskiwanie i wykorzysty-
wanie wszystkich zasobów wiedzy organizacyjnej oraz budowanie 
kapitału intelektualnego.  

Pricewaterhouse  
Coopers 
(firma konsultingowa) 

sztuka przetwarzania informacji i aktywów intelektualnych w 
trwałą wartość dla klientów i pracowników organizacji 

Ernst & Young 
(firma konsultingowa) 

system zaprojektowany, aby pomóc przedsiębiorstwom w zdoby-
waniu, analizowaniu, wykorzystaniu wiedzy w celu podejmowania 
szybszych, mądrzejszych i lepszych decyzji, dzięki czemu mogą 
one osiągnąć przewagę konkurencyjną 

Arthur Andersen 
(firma konsultingowa) 

proces identyfikowania, zdobywania i wykorzystywania wiedzy 
mający na celu poprawę pozycji konkurencyjnej organizacji. Cały 
proces zarządzania wiedzą jest wspierany przez cztery czynniki: 
przywództwo, kulturę organizacyjną, technologię i system pomia-
rowy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Mikuła B., Ortyl – Pietruszka A., Potocki A., 
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku..... op.cit. s. 73 - 75., Grudziewski M.W., 
Hajduk I., Zarządzanie wiedza w organizacjach, http://www.e-mentor.edu.pl/, Kaczma-
rek B., Zarządzanie wiedzą w świetle realizacji celów strategii lizbońskiej [w:] Czynniki 
kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Nr 519, 
Ekonomiczne problemy usług Nr 27, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2008. 
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2. Wdrażanie zarządzania wiedzą i wykorzystanie wiedzy w zarządzaniu przedsię-
biorstwem  
 
 Tak teoria jak i praktyka wskazują, ze główny udział w procesach genero-
wania wiedzy przypada ludziom i bezpośrednim relacjom miedzy nimi zacho-
dzącymi. Wszelkiego typu techniki komputerowe należy traktować, jako jeden 
z elementów (ale istotny) systemu informacji. Zatem kształtowanie systemów 
zarządzania wiedzą oprzeć należy na społecznych aspektach funkcjonowania 
organizacji takich jak kompetencje ludzi zatrudnionych, tworzenie zespołów, 
kształtowanie klimatu i kultury organizacyjnej, relacji z otoczeniem, komunika-
cji międzyludzkiej, motywacji, polityki personalnej. Wprowadzając system 
zarządzania wiedzą należy dokonać zmian w następujących obszarach: 

 systemy zarządzania personelem, 
 systemy informacyjno- komunikacyjne, 
 sposób sprawowania przywództwa, 
 system controllingu, 
 struktur organizacyjnych i organizacji przebiegu procesów pracy, 
 kultury organizacyjnej. 

 Ważnym jest także aby: 
 pracownicy odczuwali poczucie przynależności i lojalności wobec fir-

my i posiadali umiejętność uczenia się, 
 występował ogólny dostęp do informacji, 
 prowadzić odpowiednio zorganizowany ciągły proces rozwoju zawo-

dowego każdego pracownika, 
 uzyskać orientację zespołową – czyli przekonanie, ze podstawową jed-

nostką uczenia się jest zespół pracowników, 
 uzyskać orientację na klienta – czyli ukierunkowanie na identyfikację, 

antycypację i zaspakajanie potrzeb klienta, 
 posiąść wysoki poziom motywacji pracowników ukierunkowanej na 

rozwój i tworzenie innowacji, 
 stworzyć klimat organizacyjny sprzyjający twórczości i innowacjom, 

który umożliwi eksperymentowanie oraz uczenie się na błędach.3 

                                                 
3  B. Mikuła, A. Ortyl – Pietruszka, A. Potocki, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku 

...,. op.cit, s. 97-98. 
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 Zwrócić należy także uwagę, że wiedza i zarządzanie nią wpływają także 
na zarządzanie przedsiębiorstwem ponieważ: 

 wiedza jest bardzo cennym, strategicznym zasobem współczesnego 
przedsiębiorstwa, 

 wiedza jest tworzona przez ludzi, 
 wiedza stanowi zasób wykorzystywany w każdym obszarze zarządza-

nia firmą i na każdym szczeblu, 
 stanowi podstawę do kreowania procesów innowacyjnych w organiza-

cji, 
 w oparciu o wiedzę konfigurowane są kluczowe procesy biznesowe 

oraz rozwijane kluczowe kompetencje konkurencyjności, 
 rzadko kiedy występuje jeden rodzaj czy kategoria wiedzy, a znacznie 

częściej tworzone są zintegrowane wiązki różnego rodzaju wiedzy, 
 jakość, aktualność i wartość wytworzonej wiedzy jest weryfikowana 

przez otoczenie, rynek i klienta, który ocenia, jaką wartość stanowi dla 
niego produkt lub usługa.4 

 Podsumowując dotychczasowe rozważania stwierdzić należy, iż proces 
rozwoju wiedzy oraz zarządzania nią jest problemem złożonym i wymagającym 
znacznego wysiłku tak ze strony kierownictwa jak i pracowników. Jednak pełne 
wdrożenie umożliwia osiągniecie realnych korzyści tak w wymiarze ekono-
micznym jak i społecznym.  
 
 
3. Zarządzanie wiedzą w Poczcie Polskiej. Wpływ zmian na wykorzystanie wiedzy  
i zarządzania nią w Poczcie Polskiej  
 
 Do 2005r. struktura Poczty Polskiej opierała się na hierarchicznej organi-
zacji terytorialnej. Poczta była podzielona na 10 Okręgów, Okręgi zaś na Rejo-
nowe Urzędy Poczty (64), Urzędy Przewozu Poczty, Centra Ekspedycyjno-
Rozdzielcze. Poszczególne jednostki w terenie stanowiły osobne zakłady pracy 
posiadające własne systemy wynagradzania i premiowania, szkoleń jak też two-
rzyły własną kulturę organizacyjną w ramach RUP, DOP itp. Zmiany rozpoczę-
ły się w 2005r. od utworzenia jednego pracodawcy, którym został Dyrektor 

                                                 
4  B. Kaczmarek, Zarządzanie wiedzą w świetle realizacji celów strategii lizbońskiej (....), 

op. cit. s.15. 
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Generalny Poczty Polskiej. W tym też roku powstały tzw. centra biznesowe 
(dwanaście) oraz Dyrekcja Generalna Poczty Polskiej, pełniąca funkcję jed-
nostki wykonawczej Dyrektora Generalnego. Ponieważ utworzone jednostki nie 
spełniały założeń strategicznych, dlatego w kolejnych latach wprowadzano 
zmiany m.in. w 2006 przesunięcia etatowe listonoszy z Centrum Usług Poczto-
wych do Centrum Sieci Pocztowej, likwidacja Pocztowego Centrum Filatelisty-
ki, Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta. W 2007 – 2008 połączenie Cen-
trum Sieci Pocztowej i Centrum Usług Pocztowych (powstanie Centrum Pocz-
ty), utworzenie Centrum Zarządzania Kadrami. Rok 2009 to przekształcenie 
Poczty Polskiej z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną oraz dalsze 
zmiany organizacyjne. Pomimo wdrażanych zmian Poczta Polska w dalszym 
ciągu pozostaje organizacją o charakterze biurokratycznym ze wszystkimi jej 
atrybutami. Przykładowo: 

 strategia działania jest bierna ewentualnie reaktywna, 
 sposób działania to ustrukturalizowane i stabilne trzymanie się stereo-

typów i odrzucanie informacji z nimi sprzecznych, koncentrowanie 
uwagi na sprawności procesów zachodzących wewnątrz organizacji, 

 orientacja nastawiona jest do wewnątrz firmy na zachowanie równowa-
gi wewnętrznej, 

 struktura organizacyjna skoncentrowana jest na tradycyjnych funk-
cjach, 

 formy organizacyjne są stałe, ustrukturalizowane i zhierarchizowane, 
 realizacja zadań to w dużej części bezsensowność powtarzania czynno-

ści i procedur, 
 relacje władzy są stabilne, zhierarchizowane, oparte na emocjonalnych 

aspektach kierowniczego autorytetu, 
 decyzje podejmowanie są głównie w oparciu o ustalone procedury i/lub 

intuicję, 
 praca wykonywana jest w oparciu o wiedzę niewielkiej części pracow-

ników, 
 zdarzenia nietypowe traktowane są jako zagrożenie, 
 rozwiązywanie problemów w większości przypadków polega na znie-

chęcaniu pracowników do sugerowania rozwiązań (wykonywanie za-
dań zgodnie z procedurami), 

 kultura sprzyja unikaniu niepewności, 
 komunikacja jest pionowa i sformalizowana. 
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 Także wdrażane zmiany wywołały szereg negatywnych zjawisk wśród 
których wymienić należy: 

 zanik kultury organizacyjnej oraz brak programu wdrażania nowej jed-
nolitej we wszystkich jednostkach organizacyjnych,5 

 likwidację własnego zaplecza badawczo – rozwojowego,6 
 brak ustalonych sformalizowanych zasad postępowania z utworami 

kwalifikującymi się do ochrony wg prawa autorskiego lub prawa wyna-
lazczego,7  

 przerwanie dotychczasowych więzi relacji wewnętrznych w firmie jak  
i w części relacji z klientami zewnętrznymi,8 

 tworzenie odrębnych subkultur organizacyjnych,9 
 upolitycznienie obsady głównych stanowisk kierowniczych,10 
 obniżanie się poziomu zaufania w relacjach służbowych,11  
 przewaga postaw oportunistycznych, zachowawczych wśród pracowni-

ków, a zwłaszcza kadry kierowniczej średniego szczebla,12  
 braki w komunikacji wewnętrznej,13 
 obniżenie jakości świadczonych usług (terminowości przebiegu przesy-

łek pocztowych),14 

                                                 
5  Szerzej J. Rawłuszko, O potrzebie monitorowania kultury organizacyjnej w jednostkach 

grupy kapitałowej Poczty Polskiej [w] Model organizacyjno-ekonomiczny funkcjonowania grupy 
kapitałowej Poczty Polskiej, XI Sympozjum Poczty Polskiej, Szczecin, 2004, s. 189–194. 

6  J. Rawłuszko, O kształtowaniu niematerialnych zasobów Poczty Polskiej [w:] Znaczenie 
zarządzania zmianami w Poczcie Polskiej w kształtowaniu kultury organizacyjnej, XII Sympo-
zjum Poczty Polskiej, Szczecin, 2005, s. 426 

7  tamże, s. 426,  
8  J. Rawłuszko, O kształtowaniu niematerialnych zasobów Poczty Polskie ..., op.cit, s. 427 

, Rzeźnikowska E., Podstawowe czynniki kształtujące kulturę organizacyjną Poczty Polskiej [w:] 
Znaczenie zarządzania zmianami w Poczcie Polskiej w kształtowaniu kultury organizacyjnej, XII 
Sympozjum Poczty Polskiej, Szczecin, 2005, s. 550. 

9  J. Rawłuszko, O kształtowaniu niematerialnych zasobów Poczty Polskiej, op.cit, s. 428, 
Rzeźnikowska E., Podstawowe czynniki kształtujące kulturę organizacyjną Poczty Polskiej, 
op.cit, s. 550  

10  J. Rawłuszko, Uwagi do przemian Poczty Polskiej [w:] Przeobrażenia na rynku łączności 
i kierunki jego rozwoju, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 463, Ekonomiczne pro-
blemy łączności nr 10, Szczecin, 2007, s. 555. 

11  tamże, s. 555. 
12  tamże, s. 556. 
13  E. Rzeźnikowska, Podstawowe czynniki kształtujące kulturę organizacyjną Poczty Pol-

skiej, op.cit, s. 549-550.  
14  J. Sikorska, A. Gieszczyk, Ocena zmian organizacyjnych w Poczcie Polskiej i ich wpływ 

na sprawność działania przedsiębiorstwa [w:] Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informa-
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 pogorszenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa,15 
 alienacje poszczególnych jednostek organizacyjnych (centrów) oraz 

grup zawodowych, 
 podział zadań sprzedażowych i technologicznych (operacyjnych) po-

między dwa centra (CSP i CUP), 
 powstanie kilku ośrodków odpowiedzialności (przychody, koszty, 

usługi, obsługa administracyjno - księgowo - kadrowa itp.) bez zapew-
nienia koordynacji i współpracy pomiędzy nimi, 

 wzrost biurokracji (procedury współpracy pomiędzy pionami, interpre-
tacje, wyjaśnienia itp.) 

 zwiększenie liczby stanowisk kierowniczych na każdym szczeblu orga-
nizacyjnym, 

 zjawiska „wewnętrznej” konkurencji pomiędzy jednostkami (CUP, 
CSP), 

 pogorszenie wzajemnych relacji i wizerunku wśród pracowników (we-
wnętrzne podziały Urzędy Pocztowe/Punkty Pocztowe, eksploata-
cja/administracja, poszczególne piony), 

 ograniczenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (ograniczenia 
szkoleń, kursów, planowania ścieżek kariery, tworzenia rezerwy ka-
drowej, prowadzenia ksiąg sukcesorów itp.). 

 Wskazując negatywne aspekty w funkcjonowaniu i zmianach należy także 
pamiętać o efektach pozytywnych. Realizowane są zmiany organizacyjne 
(głownie jednak „poprawiające” sytuację), powstają nowoczesne węzły ekspe-
dycyjno - rozdzielcze, pomimo zawirowań wdrażana jest informatyzacja po-
szczególnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, następuje systema-
tyczna poprawa jakości i terminowości usług pocztowych. Niemniej jednak 
wykazane zjawiska oraz problemy przekładają się bezpośrednio, jak i w sposób 
pośredni, na wykorzystanie wiedzy pracowników, a tym samym i zarządzanie 
nią. Sztywne biurokratyczne, hierarchiczne uwarunkowania struktury organiza-
cyjnej w powiązaniu z procesami zmian (w wielu przypadkach nie konsultowa-
nymi lub konsultowanymi w ograniczonym stopniu z pracownikami) powodują, 
że ich wiedza nie jest optymalnie wykorzystywana. Postawa administrowania,  

                                                                                                                        

cyjnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Nr 519, Ekonomiczne problemy usług Nr 27, Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin, 2008, s.490. 

15  tamże, s. 490. 
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a nie kierowania i bycia liderem, praktykowana przez znaczną część kadry kie-
rowniczej przekłada się na nastawienie i postępowanie pracowników podle-
głych. Efektem jest widoczna (pomimo działań naprawczych) pogarszająca się 
sytuacja Poczty Polskiej tak w sensie ekonomicznym (w tym utrata rynku) jak  
i relacji wewnątrzgrupowych, współpracy, postrzegania przedsiębiorstwa przez 
klientów.  
 
 
4. Propozycje zmian z zakresu wykorzystania wiedzy i zarządzania nią w Poczcie 
Polskiej  
 
 Obserwując sytuację tak wewnętrzną jak i rynkową pilnym jest dokony-
wanie zmian w każdej sferze funkcjonowania Poczty Polskiej, także w proble-
matyce zarządzania wiedzą. Opracowanie strategii czy też modelu zarządzania 
wiedzą w Poczcie Polskiej jest zadaniem złożonym. Wydaje się jednak, że nale-
ży podjąć prace tak w zakresie opracowań studialnych jak i wdrażania pewnych 
elementów już w chwili obecnej. Przykładowo: 

 opracowanie kompleksowych planów i kryteriów awansu zawodowego, 
indywidualnych ścieżek kariery uwzględniających umiejętności pozy-
skiwania oraz przekazywania wiedzy w szeroko rozumianym zakresie; 

 stworzenie systemu motywacyjnego wspierającego kreatywność i in-
nowacyjność (organizować konkursy nie tylko typowo zawodowej jak 
Profesjonalny Pracownik Poczty Polskiej ale także obejmujące inne ob-
szary np. wnioski racjonalizatorskie, usprawnienia organizacyjne); 

 zwiększenie roli i znaczenia partycypacji pracowniczej w zarządzaniu 
w ramach tak obowiązujących przepisów prawnych jak i inicjatywy 
pracowniczej;16 

                                                 
16  Szerzej na temat partycypacji pracowniczej w Poczcie Polskiej i propozycjach zmian w 

tym zakresie m.in. Michalik E., Michalik K. Partycypacja pracownicza elementem poprawy 
efektywności funkcjonowania Poczty Polskiej [w:] Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa in-
formacyjnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Nr 519, Ekonomiczne problemy usług Nr 27, Uniwer-
sytet Szczeciński, Szczecin, 2008., Michalik E., Michalik K. Partycypacja pracownicza w ppup 
Poczta Polska Informacja Pocztowa Nr 5/2007, Wyd. Poczta Polska Wydział Rozwoju Technicz-
no-Technologicznego Warszawa, 2007, Michalik E., Michalik K. Ocena partycypacji pracowni-
czej w zarządzaniu i zmianach organizacyjnych w p.p.u.p. Poczta Polska [w:] Przeobrażenia na 
rynku łączności i kierunki jego rozwoju, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 463, 
Ekonomiczne problemy łączności Nr 10, Szczecin,2007. 
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 opracowanie modelu współpracy ze związkami zawodowymi17 oraz 
przedstawicielami pracodawcy na każdym szczeblu organizacyjnym tak 
aby zapewniony został odpowiedni przepływ informacji i współdziała-
nia; 

 w oparciu o posiadane możliwości (m.in. tygodnik „Poczta Polska”, 
Komunikator, Intranet, „Niusonosz”, poczta elektroniczna, służbowy 
obieg pism) stworzenie sprawnego i całościowego systemu komunika-
cji wewnętrznej (pamiętając także o pracownikach nie mających bezpo-
średniego dostępu do komputerów w godzinach pracy – listonosze, asy-
stenci, ekspedienci, kierowcy itp.); 

 zapewnienie alternatywnych możliwości komunikacji dla nieoficjal-
nych stron www („Uwaga” ze strony Onet.pl) np. poprzez przebudowę 
Komunikatora PP lub budowę na oficjalnej stronie internetowej Poczty 
Polskiej zakładki Forum;18  

 w ramach komunikacji wewnętrznej zapewnienie formalnych możliwo-
ści bezpośredniego kontaktu pracowników z kierownictwem wyższego 
szczebla (Centrala, Dyrekcja Generalna);19  

 opracowanie standardów w zakresie metodyki organizacji zebrań, od-
praw, narad, konferencji, obrad, szkoleń dotyczących częstotliwości, 
tematyki, procedur sporządzania protokołów, opracowania i wdrażania 
wniosków itp., tak aby czas na nie poświęcony był efektywnie wyko-
rzystany; 

 zmiany struktur organizacyjnych20 w zakresie ich spłaszczenia21 i 
zwiększenia elastyczności;22  

                                                 
17  Na dzień 31 marca 2009r. bezpośrednio z Dyrektorem Generalnym Poczty Polskiej jako 

pracodawcą współpracowało 59 organizacji związkowych.  
18  W natłoku informacji wiele istotnych i wartościowych uwag oraz spostrzeżeń, które nie-

wątpliwie są w ramach wpisów na „Uwadze” nie jest zauważanych. Procedury rejestracji na 
Komunikatorze wiele osób zniechęcają, a jednocześnie ilość wpisów na „Uwadze” (na koniec 
marca 2009r – ponad 56 000) czy też innych fora wskazują na potrzebę tej formy komunikacji. 

19  W jej ramach pracownik przekazuje swoje uwagi, pomysły, wnioski bezpośrednio do da-
nej osoby (lub osoby upoważnionej) wyższego szczebla. Po upływie z góry określonego czasu 
(np. 14 dni) otrzymuje obligatoryjnie odpowiedz niezależnie od wartości propozycji albo od 
osoby zainteresowanej lub kierownika wydziału/działu, dyrektora biura. Projekt ten znacząco 
poprawia krążenie i jakość informacji (umożliwia eliminowanie plotek, niepotwierdzonych po-
głosek itp.) gdyż pracownik ma oficjalnie akceptowaną możliwość kontaktu z przełożonymi 
wyższego szczebla z pominięciem bezpośrednich przełożonych. Zwiększa to zaangażowanie 
pracowników, którzy mają poczucie większego i realnego wpływu na funkcjonowanie przedsię-
biorstwa.  
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 w większym stopniu wykorzystywać pracę zespołową oraz tworzyć ze-
społy zadaniowe; 23  

 weryfikacja obecnej kadry kierowniczej w zakresie zmiany postaw wo-
bec zarządzania wiedzą oraz kreowanie nowych postaw związanych z 
odejściem od administrowania na rzecz bycia liderem grupy, kreującym 
nowe pomysły, zmiany, wdrożenia; 

 budowa właściwych wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi 
pionami (centrami) jak i wewnątrz jednostek, przekładająca się na bu-
dowę nowej kultury organizacyjnej (oparcie kultury organizacyjnej na 
ludziach).24 W jej budowie należy dążyć do wskazania i stosowania ta-
kich wartościach jak praca zespołowa, innowacyjność, kreatywność, 
dostęp do informacji (informacja nie powinna być synonimem władzy), 
dzielenie się wiedzą, przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad bizne-
sowych, etycznych; 

 poszukiwanie i kreowanie liderów zmian oraz kompetencji tak w ra-
mach grup formalnych (kadra kierownicza, poszczególne grupy zawo-
dowe) jak i nieformalnych.  

                                                                                                                        
20  Struktura organizacyjna winna być dostosowana do zmieniających się warunków we-

wnętrznych i zewnętrznych, w których działa firma. Systematycznie należy dążyć do decentrali-
zacji zarządzania w zakresie organizacji i współpracy z klientami oraz centralizacji pozostałych 
zadań (księgowość, płace, kadry). Zasadnym wydaje się także wyeliminowanie jednego z obec-
nych szczebli zarządzania (Dyrekcja Generalna, centrala, region, rejon, wydział zamiejscowy). 
Dodatkowo o zmianach w ramach Centrum Poczty m.in. Michalik E., Michalik K. Zmiany struk-
tury organizacyjnej Centrum Poczty elementem poprawy sprawności funkcjonowania tej jednost-
ki, Informacja Pocztowa Nr 4/2008, Wyd. Poczta Polska Wydział Rozwoju Techniczno-
Technologicznego Warszawa, 2008. 

21  „Spłaszczanie struktur jest procesem logistycznym polegającym na usprawnianiu ich 
funkcjonowania, przepływu informacji między ich elementami i poprawy wzajemnego komuni-
kowania się pracowników” za Penc. J., Innowacje i zmiany w firmie, Wyd. Placet, Warszawa, 
1999, s.119. 

22  Zwiększanie elastyczności struktur zmierza do tego, aby „były one lepiej dostosowane do 
technologii produkcji procesów usługowych i otoczenia zewnętrznego, które ciągle się zmienia” 
Penc J., op.cit, s 120 

23  W pracach zespołów w większym stopniu winni uczestniczyli pracownicy z każdego 
szczebla hierarchii oraz różnych grup zawodowych (włączanie „nowych” pracowników) w celu 
uniknięcia rutyny, powielania pomysłów, utrwalania schematów działania czy też myślenia. 
Zespoły powinny mieć także prawo podejmowania decyzji (jeżeli sprawa dotyczy rozwiązania 
problemu lub wdrożenia rozwiązań innowacyjnych), a udział pracowników winien być dobro-
wolny i traktowany jako wyróżnienie.  

24  Jednym z elementów nowej kultury może być powrót do założeń związanych z wdraża-
niem Kodeksu Pracownika Poczty Polskiej jak i zapisów w nim zawartych (uzupełnienie zapisów 
o obowiązek dzielenia się wiedzą).  
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 optymalizacja systemów (programów) komputerowych jako istotnego 
podsystemu komunikacji, ale i zbierania oraz przetwarzania danych  
a tym samym wiedzy.25  

 Jak wspomniano wcześniej wyżej wymienione zadania to jedynie wybrane 
elementy z poszczególnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nie-
mniej jednak ich wdrożenie powinno wspomóc przebieg wykorzystania wiedzy 
pracowników, a docelowo proces zarządzanie wiedzą w Poczcie Polskiej.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Wiedza, informacja wraz z ich jakością i aktualnością stają się w obecnej 
sytuacji dla przedsiębiorstwa istotnymi czynnikami konkurencyjności. Sukcesy 
firmy to nie tylko udział w rynku, wielkość posiadanych aktywów, liczba klien-
tów, ale także wyniki uzyskiwane w ramach zarządzania wiedzą i wykorzysta-
nia kapitału intelektualnego firmy. Analiza obecnej sytuacja Poczty Polskiej 
wskazuje, że pomimo wdrażanych zmian ich efektów nie można uznać za satys-
fakcjonujące. Szczególnie dotyczy to problematyki wykorzystania wiedzy pra-
cowników oraz zarządzania nią. Bez opracowania oraz konsekwentnego wdra-
żania strategii zarządzania wiedzą Poczta Polska skazana jest na przegraną. 
Wynika to z faktu, że w wyścigu konkurencyjnym liderami stają się przede 
wszystkim firmy inteligentne, zdolne do nowatorskich jak też szybkich przysto-
sowań, czyli takie które chcą i umieją wykorzystać wiedzę wszystkich pracow-
ników. Uwzględniając jednak potencjał i możliwości Poczta Polska, pomimo 
problemów, ma duże szanse na funkcjonowanie jako nowoczesne przedsiębior-
stwo. Osobną kwestią jest jednak to czy wszyscy zainteresowani myślą tak sa-
mo. 
 
 
  

                                                 
25  Uzasadnionym jest opracowanie jednoznacznej „mapy drogowej” kompleksowej infor-

matyzacji Poczty Polskiej jako całości. Obecne „wyspowe” wdrażanie systemów bez powiązania 
poszczególnych elementów i ich wzajemnego przetestowania powoduje problemy nie tylko tech-
niczne ale także społeczne (niezadowolenie pracowników, mniejsza wydajność pracy) oraz eko-
nomiczne (dodatkowe koszty np. godzin nadliczbowych). 
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KNOWLEDGE UTILIZATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT IN POCZTA POLSKA  

- A CRITICAL ANALYSIS 

 

 

Summary 

 

 The paper describes the theoretical basis connected with knowledge and know-

ledge management in an organisation, as well as the actual state of the issue in Poczta 

Polska. The final conclusions contain some general proposals encouraging certain 

changes and implementations aimed at improving the processes of knowledge manage-

ment in the company. 

 

Translated by Edward Michalik, Katarzyna Michalik 
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W POSZUKIWANIU INFORMACJI – FIRMOWY INTERNET W POLSCE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Trudno wyobrazić sobie działającą współcześnie firmę bez Internetu.  
W świetle badań, przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny  
w 2008 r.1 wśród firm zatrudniających przynajmniej 10 pracowników wynika, 
że 93% polskich przedsiębiorstw ma dostęp do Internetu.  
 A jeśli firma posiada już dostęp do Internetu, to korzysta z oferowanych 
przez to medium możliwości. Jedną z głównych przesłanek korzystania przez 
firmy z Internetu jest zdobycie informacji mogących mieć wpływ na funkcjo-
nowanie przedsiębiorstwa. Są to zarówno informacje oferowane przez ogólno-
dostępne serwery, inne firmy, jak też informacje dedykowane dla firm przez 
lokalne władze za pośrednictwem publicznych e-usług.  
 Sporo światła na sposób korzystania przez firmy z możliwości pozyskiwa-
nia informacji z sieci rzucają wyniki badań przeprowadzonych w 2008 r. przez 
Instytut Łączności.2 Problematyka badań koncentrowała się m.in. wokół zagad-
nień korzystania w firmach z Internetu oraz usług publicznych świadczonych 
elektronicznie.  
                                                 

1  Badanie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębior-
stwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r., GUS, 2008 r. 

2  R. Nierebiński, H. Pawlak: Firmowi użytkownicy Internetu w Polsce, Raport z badań 
przeprowadzonych w 2008 r., Instytut Łączności. 
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 Respondentów pytano o następujące sposoby wykorzystania Internetu: 
korespondencja za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), wyszukiwanie in-
formacji związanych z działalnością firmy, wyszukiwanie informacji o innych 
firmach, bankowość elektroniczna, wyszukiwanie partnerów, prowadzenie 
sprzedaży przez Internet, dokonywanie zakupów, składanie zamówień, promo-
cja firmy, reklama, zamieszczanie ogłoszeń, świadczenie usług, praca na odle-
głość. 
 Przedsiębiorców proszono też o wyrażenie opinii na temat korzystania 
przez nie z następujących usług świadczonych dla firm przez lokalne władze 
administracyjne drogą elektroniczną: podatki, inne płatności (np. ZUS), akty 
notarialne, pozwolenia i opinie, ewidencja działalności gospodarczej, dostęp do 
dokumentów, zarządzeń, przetargi, sprawy związane z zatrudnieniem. 
 Każda z wymienionych możliwości korzystania z Internetu, czy też usług 
świadczonych elektronicznie na rzecz firm wiąże się w mniejszym, czy więk-
szym stopniu z pozyskiwaniem informacji (tekstowej, dźwiękowej, wizualnej). 
W niniejszym artykule skoncentrowano się na usługach, które wydają się  
w większym stopniu koncentrować na pozyskiwaniu informacji, a mianowicie: 
wyszukiwanie informacji związanych z działalnością firmy, wyszukiwanie in-
formacji o innych firmach, wyszukiwanie partnerów, dostęp do dokumentów 
(zarządzeń). 
 Oprócz statystyk dotyczących korzystania przez firmy z wybranych moż-
liwości pozyskiwania informacji, w referacie pokazano, czy i w jaki sposób 
rzutują na te statystyki atrybuty przedsiębiorstwa, takie jak: wielkość, podsta-
wowa dziedzina działalności, status prawny i kondycja finansowa firmy oraz 
województwo, w którym firma działa, wielkość i status miejscowości (miasto 
wojewódzkie, inne miasto, wieś), w której firma ma siedzibę. 
 
 
1. Wyniki badań 
 
1.1 Korzystanie z różnych możliwości wyszukiwania informacji 
 
 W tabeli 1 zebrano zbiorcze dane na temat korzystania z funkcji wyszuki-
wania informacji. Trzy pierwsze możliwości dotyczą generalnie korzystania 
przez firmy z możliwości oferowanych przez Internet, z kolei opcja: „Dostęp do 
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dokumentów, zarządzeń” dotyczy korzystania z funkcji oferowanych publicznie 
przez władze lokalne za pośrednictwem e-usług. 

Tabela 1 
 

Wyszukiwanie informacji przez firmy 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
 Należy zwrócić uwagę, że wyszukiwanie informacji związanych z działal-
nością firmy (86,2%) oraz o innych firmach (80,1%) należą do najpopularniej-
szych sposobów korzystania przez firmy z Internetu. Najpopularniejszym spo-
sobem korzystania przez firmy za Internetu jest używanie poczty elektronicznej, 
z której korzysta 99% firm. Bardzo popularna jest także wśród przedsiębiorców 
bankowość elektroniczna (81%).  
 Firmy także stosunkowo często korzystają z internetowego dostępu do 
dokumentów i zarządzeń, udostępnianych publicznie przez władze lokalne. 
Spośród świadczonych publicznie elektronicznych usług jedynie realizowanie 
elektronicznych płatności jest wśród firm popularniejsze (61%).  
 
1.2 Korelacje 
 
 W tabeli 2 pokazano wartości współczynników korelacji liniowej Pearso-
na, które wymiarują (statystyczne) istotne zależności między badanymi sposo-
bami wyszukiwania informacji i cechami firm.  
  

Wyszczególnienie Wskaźnik 

Wyszukiwanie informacji związanych z działalnością 

firmy 
86,2% 

Wyszukiwanie informacji o innych firmach 80,1% 

Wyszukiwanie partnerów 51,3% 

Dostęp do dokumentów, zarządzeń udostępnianych 

przez władze lokalne 
43,8% 
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Tabela 2 
 

Macierz korelacji: sposoby używania Internetu i firmowe atrybuty(wsp. korelacji są 
istotne z p < ,05000) 

 

Wyszczególnienie M_1 M_2 M_3 M_4 M_5 M_6 M_7 

Wyszukiwanie infor-
macji związanych z 
działalnością firmy 

       

Wyszukiwanie infor-
macji o innych firmach 

-,12 ,05  ,07 

Wyszukiwanie partne-
rów 

-,18 -,05  ,08 

Dostęp do dokumen-
tów, zarządzeń udo-
stępnianych przez wła-
dze lokalne 

,08 ,05 -,05 ,08 

Oznaczenia: M_1: liczba zatrudnionych (wielkość firmy) M_2: podstawo-
wa dziedzina działalności firmy M_3: status prawny firmy M_4: finansowa 
kondycja firmy M_5: województwo, w którym firma działa M_6: status 
miejscowości, w której firma ma siedzibę M_7: liczba mieszkańców tej 
miejscowości(wielkość miejscowości) 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
 Stwierdza się, że:  

 Wyszukiwanie informacji związanych z działalnością jest (statystycz-
nie) niezależne od jakichkolwiek atrybutów firmowych. 

 Wyszukiwanie informacji o innych firmach oraz wyszukiwanie partne-
rów jest statystycznie zależne od 3 atrybutów firmowych. 

 Dostęp do dokumentów, zarządzeń udostępnianych przez władze lokal-
ne jest statystycznie zależny od 4 atrybutów firmowych. 

 Najsilniejsza korelacja występuje między wyszukiwaniem partnerów i 
podstawową dziedziną działalności (wsp. Pearsona: -0,20). 

 Na sposoby wyszukiwania przez firmy informacji najsilniej wpływają: 
podstawowa dziedzina działalności firmy oraz wielkość miejscowości, 
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w której firma ma siedzibę. Stwierdzono wpływ tych atrybutów na 3 
(spośród 4) badane sposoby pozyskiwania informacji. 

 Istotę stwierdzonych zależności pokazano na rysunkach.  
 
1.2.1 Wyszukiwanie informacji o innych firmach 
 

badanie: firmowi użytkownicy Internetu w 2008 r.
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Rys. 1. Korelacja: wyszukiwanie informacji o innych firmach i podstawowa dziedzina 
działalności (wsp. Pearsona: -0,12) 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 Używanie Internetu do wyszukiwania informacji o innych firmach najczę-
ściej ma miejsce w przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe 
(90,5%) oraz zajmujących się produkcją (90,1%), handlem (87,9%), łącznością 
(87%) oraz informatyką (85,8%). Stosunkowo najrzadziej poszukują przez In-
ternet informacji o innych firmach instytucje działające w obszarze prawa 
(59,1%), doradztwa (64,3%) oraz ochrony zdrowia (65,8%). 
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badanie: firmowi użytkownicy Internetu w 2008 r.
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Rys. 2. Korelacja: wyszukiwanie informacji o innych firmach i status prawny (wsp. 
Pearsona: 0,05) 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 Biorąc pod uwagę status prawny respondentów stwierdzono, że wyszuki-
wanie informacji o innych firmach stosunkowo najczęściej stosowały spółki 
jawne (89,2%), akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością (po 88,2%). Naj-
rzadziej z tej możliwości korzystały spółdzielnie (60%) i przedsiębiorstwa pań-
stwowe (67%).  
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 badanie: firmowi użytkownicy Internetu 2008r.

liczba mieszkańców miejscowosci

cz
ęs

to
ść

 (
%

) 
po

tw
ie

rd
ze
ń 

  
  

 

76,87
77,58

77,01 76,92

82,66

70

75

80

85

90

do 5 tys.
do 20 tys.

do 100 tys.
do 200 tys.

ponad 200 tys.

 

Rys. 3. Korelacja: wyszukiwanie informacji o innych firmach i wielkość miejscowości 
działania (wsp. Pearsona: 0,07) 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 Wyszukiwanie informacji o innych firmach, mając na uwadze wielkość 
miejscowości działania respondentów, najczęściej podejmują firmy funkcjonu-
jące w dużych miastach, z liczbą mieszkańców przekraczającą 200 tysięcy 
(82,7%). Statystyki dotyczące szukania informacji o innych firmach w mniej-
szych miejscowościach są o kilka procent niższe i kształtują się na zbliżonym 
poziomie (76-77%). 
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1.2.2 Wyszukiwanie partnerów 
 

badanie: firmowi użytkownicy Internetu w 2008 r.
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Rys. 4. Korelacja: wyszukiwanie partnerów i podstawowa dziedzina działalności (wsp. 
Pearsona: -0,18) 

Źródło: Opracowanie własne. 

 badanie: firmowi użytkownicy Internetu 2008r.
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Rys. 5 Korelacja: wyszukiwanie partnerów i kondycja finansowa (wsp. Pearsona: -0,05) 

Źródło: Opracowanie własne. 
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 Rozpatrując używanie Internetu do wyszukiwania partnerów w kontekście 
podstawowej działalności firm widać, że stosunkowo najczęściej stosowane jest 
ono przez podmioty sektora łączności (73,9%), w firmach handlowych (70,6%), 
a także informatycznych (68,1%). Najrzadziej partnerów szukają w sieci firmy, 
którzy zajmują się prawem (16,2%) oraz reprezentujące administrację publiczną 
(23,4%). 
 Z przedstawionego powyżej wykresu można odczytać, że stosunkowo 
częściej szukają przez Internet partnerów firmy znajdujące się w lepszej kondy-
cji finansowej. Najczęściej potwierdzały to przedsiębiorstwa, które określiły 
swoją finansową sytuację jako bardzo dobrą (55,6%), a najrzadziej wskazywały 
na to firmy słabe (39,5%). Zaskakujący, przeczący nieco zaprezentowanej po-
wyżej opinii, jest bardzo wysoki odsetek wskazań na takie używanie Internetu 
w grupie firm bardzo słabych (55,6%). Wytłumaczyć można tym, że jest to 
niewielka grupa firm (jedynie 1,6% firm określało swoją sytuację jako bardzo 
słabą) i stosunkowo łatwo uzyskać tam wysoki wskaźnik korzystania w ten 
sposób z Internetu, lub firmy takie, poszukując sposobów na poprawę swojej 
sytuacji w większości rzeczywiście korzystają z takiej możliwości. 

 badanie: firmowi użytkownicy Internetu 2008r.

liczba mieszkańców miejscowosci

cz
ęs

to
ść

 (
%

) 
po

tw
ie

rd
ze
ń 

   
  

42,18
44,85

51,72
53,85 53,76

30

35

40

45

50

55

60

65

70

do 5 tys.
do 20 tys.

do 100 tys.
do 200 tys.

ponad 200 tys.

 

Rys. 6. Korelacja: wyszukiwanie partnerów i wielkość miejscowości działania (wsp. 
Pearsona: 0,08) 

Źródło: Opracowanie własne. 
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 Pokazane na rysunku 6 statystyki wskazują na to, że im większa miejsco-
wość, w której firma działa, tym częściej firmy korzystają z możliwości szuka-
nia partnerów przez Internet. Firmy prowadzące działalność w dużych miastach, 
z liczbą mieszkańców od 100 do 200 tysięcy stosunkowo i powyżej 200 tysięcy 
korzystają z tej możliwości najczęściej (odpowiednio: 53,9% i 53,8%). Firmy 
respondentów z miejscowości liczących do 5 tys. mieszkańców szukają partne-
rów w sieci najrzadziej (42,2%). 
 
1.2.3 Korzystanie z dostępu do dokumentów 
 

badanie: firmowi użytkownicy Internetu w 2008 r.
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Rys. 7. Korelacja: korzystanie z e-dostępu do dokumentów i wielkość firmy (wsp. Pear-
sona: 0,08) 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 Pokazane na rysunku 7 statystyki pokazują, że z możliwości dostępu do 
dokumentów najczęściej korzystają firmy największe, zatrudniające powyżej 
250 pracowników (56,5%), najrzadziej zaś firmy najmniejsze, zatrudniające do 
5 pracowników (40%).  
 Rozpatrując korzystanie z dostępu do dokumentów w kontekście podsta-
wowej działalności firm (rysunek 8) widać, że stosunkowo najczęściej stosowa-
ne jest to przez podmioty sektora administracji publicznej (56,3%), w służbach 
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ratowniczych (53,3%) oraz w nauce (50%). Najrzadziej z e-dostępu do doku-
mentów korzystają firmy, które zajmują się łącznością (34,8%), turystyką 
(36,1%) oraz prawem (36,4%).  
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Rys. 8. Korelacja: korzystanie z e-dostępu do dokumentów i podstawowa dziedzina 
działalności (wsp. Pearsona: 0,05) 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rys. 9. Korelacja: korzystanie z e-dostępu do dokumentów i status miejscowości dzia-
łania (wsp. Pearsona: -0,05) 

Źródło: Opracowanie własne. 
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 Rozpatrując korzystanie z dostępu do dokumentów w kontekście podsta-
wowej działalności firm łatwo zauważyć, że najczęściej stosowane jest to przez 
podmioty działające w miastach wojewódzkich (47%), najrzadziej zaś - przez 
mające siedzibę na wsi (37,2%). 
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Rys. 10 Korelacja: korzystanie z e-dostępu do dokumentów i wielkość miejscowości 
działania (wsp. Pearsona: 0,08) 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 Pokazane na rysunku 10 statystyki pokazują, że im większa miejscowość, 
w której firma działa, tym częściej firmy korzystają z możliwości e-dostępu do 
dokumentów. Firmy prowadzące działalność w dużych miastach, z liczbą 
mieszkańców od 100 do 200 tysięcy i powyżej 200 tysięcy korzystają z tej moż-
liwości najczęściej (odpowiednio: 46,2% i 46,6%). Firmy z miejscowości liczą-
cych do 5 tys. mieszkańców korzystają z dostępu do dokumentów najrzadziej 
(35,4%). 
 
 
  



W poszukiwaniu informacji – firmowy Internet w Polsce 177

Podsumowanie 
 
 Przytoczone wyżej statystyki pokazują m.in., że: 

 Wyszukiwanie informacji związanych z działalnością firmy oraz o in-
nych firmach należą do najpopularniejszych sposobów korzystania 
przez firmy z Internetu. Z możliwości tej korzysta ponad 80% respon-
dentów. 

 Firmy stosunkowo często korzystają z internetowego dostępu do do-
kumentów i zarządzeń, udostępnianych publicznie przez władze lokal-
ne. 

 Wyszukiwanie informacji związanych z działalnością przedsiębiorstwa 
jest (statystycznie) niezależne od jakichkolwiek atrybutów firmowych. 

 Wyszukiwanie informacji o innych firmach, wyszukiwanie partnerów 
oraz dostęp do dokumentów, zarządzeń udostępnianych przez władze 
jest (statystycznie) zależne od kilku atrybutów firmowych. 

 Na sposoby wyszukiwania przez firmy informacji najsilniej wpływają: 
podstawowa dziedzina działalności przedsiębiorstwa oraz wielkość 
miejscowości, w której ma ono siedzibę. Stwierdzono wpływ tych atry-
butów na 3 (spośród 4) badane sposoby pozyskiwania informacji. 

 Województwo, w którym firma prowadzi działalność nie wykazuje 
żadnego istotnego wpływu na żaden z badanych aspektów korzystania 
przez przedsiębiorstwa z wyszukiwania w sieci informacji. 

 Wyszukiwanie informacji przez firmy w sieci stosunkowo najczęściej 
występuje w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w największych 
miejscowościach, liczących ponad 200 tys. mieszkańców, najrzadziej 
zaś w miejscowościach najmniejszych - liczących do 5 tys. mieszkań-
ców. 

 W czołówce firm korzystających najczęściej z możliwości wyszukiwa-
nia informacji (dwukrotnie pośród 3 badanych możliwości) znalazły się 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową. Z kolei in minus 
wyróżniły się firmy zajmujące się działalnością prawną (we wszystkich 
3 badanych aspektach) oraz firmy działające w służbie zdrowia (dwu-
krotnie), które z oferowanych możliwości wyszukiwania informacji ko-
rzystały stosunkowo najrzadziej.  
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 Firmy korzystają z bogactwa informacji oferowanych przez Internet, stara-
jąc się je wykorzystać na użytek prowadzonej przez siebie działalności gospo-
darczej. 
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ZARYS ROZWOJU RYNKU TELEFONII MOBILNEJ W POLSCE 
 
 
 
 Przez długie lata telefon stacjonarny pełnił rolę w zasadzie jedynego kon-
taktu ze światem. Z biegiem lat kluczowym narzędziem dla współczesnego 
człowieka stał się telefon komórkowy. Według Międzynarodowego Związku 
Telekomunikacyjnego (International Telecommunication Union) ponad 60% 
mieszkańców kuli ziemskiej na koniec 2008 r. było posiadaczami telefonów 
komórkowych, co przekłada się w przybliżeniu na 4,1 miliarda telefonów. 
Liczba ta wzrosła gwałtownie w porównaniu z około 1 miliarda w roku 2002.  
 W Polsce w końcu 2008 r. liczba abonentów i użytkowników telefonii 
mobilnej wyniosła 44,0 mln i była o 6,1% większa niż przed rokiem. Porównu-
jąc dane dotyczące telefonii stacjonarnej i mobilnej, zauważyć można, że  
w końcu 2008 r. liczba abonentów i użytkowników telefonii mobilnej w Polsce 
już ponad cztero-i-półkrotnie przewyższyła liczbę abonentów telefonii stacjo-
narnej. Jak wynika z sondażu GfK Polonia1 36% obywateli naszego kraju 
twierdzi, że bez aparatu „nie wyobraża sobie życia” Tylko 24% badanych uwa-
ża, że świetnie dałoby sobie radę bez aparatu telefonicznego zarejestrowanego 
w sieci mobilnej. 32% twierdzi, że jakoś by się bez telefonu komórkowego oby-

                                                 
1  Sondaż GfK Polonia dla "Rzeczpospolitej" przeprowadzony od 2 do 6 października 2007 

r. na próbie 972 osób. 
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ła, ale z kłopotami. Ponad połowa ankietowanych (55%) korzysta z telefonu 
komórkowego kilka razy dziennie, 21% - kilkanaście razy - 11% badanych 
twierdzi, że dzwoni raz na dzień, a 13%, że raz na kilka dni. Na co mogą wska-
zywać takie dane? Chociażby na to, że telefonia komórkowa staje się powoli 
technologią niewidzialną2 dla coraz większej grupy społeczeństwa.  
 Kształtowanie się liczby użytkowników końcowych telefonii mobilnej  
i poziom wskaźnika wysycenia w Polsce w latach 1996-2008 ilustruje rysunek 
1. 
 

 
Rys. 1. Liczba aktywnych kart SIM w sieciach mobilnych (mln) i wysycenie telefonii 
mobilnej w Polsce w latach 1996-2008  (%) 

Źródło: GUS, Łączność – wyniki działalności w latach 1997 – 2007, oraz: Informacja o 
sytuacji społeczno-gospodarczej kraju – GUS, Czerwiec 2008 r. 

 
 Obraz polskiego rynku telefonii mobilnej zasadniczo zmieniło wejście na 
rynek firm: P4 Sp.z o.o. - operatora sieci Play3 a także operatorów sieci wirtual-

                                                 
2  Technologia niewidzialna, czyli taka, z której ludzie korzystają nie zdając sobie z tego 

sprawy, dopóki ktoś im tej technologii nie zabierze. 
3  Operator ten wszedł na rynek w efekcie zakończenia w dniu 9 maja 2005 r. postępowania 

przetargowego na rezerwację częstotliwości w systemie UMTS. Przetarg na częstotliwości UMTS 
wygrała spółka Netia Mobile (działająca od października 2005 r. pod nazwą P4 Sp. z o.o). 
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nych (MVNO)4. Według szacunkowych danych ilościowy udział operatorów 
sieci wirtualnych w rynku telefonii mobilnej w Polsce na koniec 2008 r. wyno-
sił 0,5% 5. Najwięcej klientów według stanu na koniec 2008 r. obsługiwali dwaj 
najwięksi gracze - Mobil King prawie 150 tys.6 aktywnych kart SIM i Carrefour 
Mova około 100 tys7. Nie wszystkim operatorom MVNO udało się zrealizować 
swoje plany, np. operator sieci wirtualnych WP Mobi z uwagi na słabą sprzedaż 
i rentowność przedsięwzięcia rozważa możliwość wycofania się z prowadzenia 
działalności jako operator MVNO. 
 Ponadto dwie firmy: Mobyland oraz CenterNet S.A. wygrały przetarg na 
dwie rezerwacje częstotliwości z zakresu 1710 – 1730 MHz i 1805 - 1825 MHz 
zakończony w dniu  2 października 2007 r.  
 Spółka CenterNet podpisała 4 sierpnia 2008 r. umowę roamingu krajowe-
go z PTK Centertel, operatorem sieci Orange. Zgodnie z zobowiązaniami wyni-
kającymi z koncesji Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) CenterNet po-
winien  najpóźniej do 30 maja b.r. rozpocząć działalność, a do końca tego roku 
powinien pokryć swoją siecią 15% populacji. Kolejne 15% powinien pokryć 
zasięgiem do końca 2012 r. 
 Podobne zobowiązania odnoszą się do Mobyland. Niestety firma nie ma 
podpisanej umowy z żadnym operatorem infrastrukturalnych, stąd rozpoczęcie 
przez nią świadczenia usług nawet jako operator MVNO w terminie nie jest tak 
do końca pewne. Ponadto Mobyland ma problemy z pozyskaniem inwestora 
strategicznego. 
 7 listopada 2008 r. UKE rozstrzygnął przetarg na dwie rezerwacje często-
tliwości radiowych 900 MHz, które można przeznaczyć m.in. na budowę sieci 
telefonii komórkowej lub sieci dostępowej do Internetu. Każda z rezerwacji 
obejmuje 25 kanałów radiowych. Rezerwacje częstotliwości otrzymały firmy: 
P4 Sp. z o.o. oraz Aero 2 Sp. z o.o. Częstotliwości 900 MHz pozwalają rzadziej 
stawiać stacje nadawczo-odbiorcze telefonii komórkowej, a tym samym obniżać 
koszty inwestycji, co z kolei powinno przyspieszyć inwestycje na terenach sła-

                                                 
4  Operatorzy MVNO są podmiotami telekomunikacyjnymi, nie mającymi własnej infra-

struktury technicznej i prowadzącymi swoją działalność w oparciu o sieć jednego z operatorów 
infrastrukturalnych. Kupują oni (od wspomnianego operatora) po cenach hurtowych połączenia, 
które następnie po cenach detalicznych odsprzedają swoim klientom. 

5  Sprawozdanie Zarządu z działalności Telekomunikacji Polskiej w 2008 r. 
6  T. Świderek, Telekomunikacja: rynek przestanie rosnąć, Gazeta Prawna z 27.02.2009 r. 
7  Operatorzy wirtualni w Polsce, Audytel, 23.02.2009 r. 
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biej zurbanizowanych. Przypuszcza się też, iż wykorzystanie częstotliwości 900 
MHz obniża koszt budowy sieci UMTS o 40-60%.  
 Niewątpliwie na rynku telefonii mobilnej wyraźnie zarysowuje się już 
zaostrzająca się konkurencja. A przez bardzo długi czas rynek ten oceniany był 
jako mało konkurencyjny. Charakteryzował się on przede wszystkim równym 
podziałem pomiędzy trzech operatorów mobilnych: Polską Telefonię Cyfrową 
Sp. z o.o., Polską Telefonię Komórkową Centertel Sp. z o.o. oraz Polkomtelem 
S.A. i to zarówno pod względem liczby użytkowników, jak i przychodów. 
Zmiany w udziale poszczególnych operatorów mobilnych w rynku usług mo-
bilnych ogółem w Polsce pod względem liczby użytkowników w latach 2001-
2008 ilustruje rysunek 2. 
 

 
 

Rys. 2. Udział w rynku telefonii mobilnej w latach 2001-2008 poszczególnych operato-
rów pod względem liczby obsługiwanych kart SIM 

Źródło: Materiały informacyjne operatorów telekomunikacyjnych. 

 
 Wspomniana oligopolistyczna struktura polskiego rynku telefonii mobilnej 
przez wiele lat rzutowała na dość niski wskaźnik wysycenia w porównaniu do 
krajów UE. Jeszcze w październiku 2007 r. wskaźnik ten kształtował się wyraź-
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nie poniżej średniej europejskiej, a już na koniec 2008, jak podaje GUS, na 100 
mieszkańców przypadało 115,5 abonentów i użytkowników sieci komórkowych 
(na czerwiec 2008 r. – 109,5). Wskazywałoby to, że w naszym kraju rynek tele-
fonii mobilnej jest już nasycony. Nie jest to do końca prawdą z uwagi na fakt, iż 
wiele wliczanych do statystyki przez GUS kart telefonicznych jest nieużywa-
nych8, a część abonentów ma dwa lub więcej telefonów. Dzięki temu, a także 
dzięki m.in. wejściu operatora Mobyland oraz operatorów MVNO na polski 
rynek, na koniec 2008 roku wskaźnik wysycenia9 wyniósł już 115,5%. Powinno 
to znaleźć odzwierciedlenie w poprawie pozycji Polski w międzynarodowych 
rankingach dostępu do usług telefonii mobilnej. 
 Wraz z rozwojem technologicznym telefonii mobilnej (rozwój UMTS10 
znany także jako technologia 3G) właśnie usługi wykonywane za pomocą tej 
technologii cieszą się ogromną popularnością. 
 Jak wynika z rysunku 3 w lipcu 2008 r. we wszystkich krajach UE usługi 
3G świadczone były komercyjnie. Najwięcej tzn. po czterech i pięciu operato-
rów świadczących komercyjnie usługi 3G występowało w Wielkiej Brytanii (5), 
w Danii, w Niemczech, w Estonii, w Hiszpanii, we Włoszech, w Austrii,  
w Polsce, w Finlandii i w Szwecji (po 4). Najmniej operatorów świadczących 
usługi 3G komercyjnie było w Belgii, w Czechach, na Cyprze, na Malcie i na 
Słowacji (po 2). Z danych Komisji Europejskiej wynika, że na koniec 2008 r. 
sieci oferujące usługi 3G miały około 91,3 miliona użytkowników w UE 

                                                 
8  Według operatora, użytkownikiem jest osoba korzystająca z usługi pre-paid w czasie do 

270 dni od ostatniej operacji wykonanej przy pomocy jego karty SIM. Może wiec okazać się, że 
jest pewien „balon” abonentów jeszcze figurujących w danej sieci, choć faktycznie korzystają-
cych już z usług innego operatora. 

9  Wskaźnik wysycenia telefonii mobilnej – jest to parametr wyrażany w procentach będą-
cy ilorazem liczby abonentów i użytkowników telefonii mobilnej do liczby ludności mieszkają-
cych na danym terenie; (ang. penetration rate). 

10 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) to system telefonii komórkowej, 
który zastępuje obecnie używane sieci GSM. Jego główną przewagą nad GSM jest szybkość 
transmisji danych. Wykorzystywany dotychczas system transmisji GPRS (General Packet Radio 
Service) pozwala na przesył danych z prędkością ok. 56 kb/s. Prędkość 3G zbliżona jest do ofe-
rowanej przez dostawców Internetu szerokopasmowego i wynosi od 350 kb/s do 2 Mb/s. UMTS 
tworzy wraz z pozostałymi technologiami jednolitą sieć, wybierającą najszybszą możliwą pręd-
kość przesyłu danych. Przełączenie pomiędzy technologiami następuje automatycznie i jest za-
rządzane przez sieć. Usługi trzeciej generacji nie są rozliczane ze względu na wykorzystany czas, 
ale ilość przesłanych danych. Dzięki UMTS można mieć szybki dostęp do Internetu, wideotele-
fon, wideokonferencje, telewizję, radio, muzykę, wideo przez Internet oraz systemy nawigacji i 
lokalizacji: aktywne mapy, systemy namierzania. Aby aktywować usługi UMTS należy wykupić 
plan taryfowy 3G i posiadać telefon działający w systemie 3G. W telefonie tym należy mieć kartę 
SIM 3G, która jest niezbędna, aby telefon korzystał z nowej technologii. 
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(15,5% łącznej liczby operatorów łączności ruchowej). Najwyższy odsetek sub-
skrybentów 3G - ponad 20% - jest obecnie we Włoszech, w Austrii, w Szwecji 
a także w Wielkiej Brytanii. W Polsce ten udział jest znacznie niższy i wynosi 
około 3,5 procent. 
 

 
 

BE - Belgia, BG – Bułgaria, CZ – Czechy, DK – Dania, DE – Niemcy, EE – Estonia, 
GR – Grecja, ES – Hiszpania, FR – Francja, IE – Irlandia, IT – Włochy, CY - Cypr, LV 
– Łotwa, LT – Litwa, LU – Luksemburg, HU – Węgry, MT – Malta, NL – Holandia, 
AT – Austria, PL – Polska, PT –Portugalia, RO – Rumunia, SI – Słowenia, SK – 
Słowacja, FI – Finlandia, SE – Szwecja, UK – Wlk. Brytania. 

Rys. 3. Liczba operatorów świadczących komercyjnie usługi 3G w krajach UE (stan w 
lipcu 2008 r.) 

Źródło: T. Świderek, Play chce 150 tys. klientów mobilnego internetu, Gazeta Prawna, 
04.03.2009 r.   

 
 W sieci Polkomtel, która jako pierwsza komercyjnie uruchomiła telefonię 
komórkową trzeciej generacji bo już 2 września 2004 r. (usługi iPlus), na ko-
niec 2008 r. było ponad 450 tys. użytkowników11 tego typu usług. Ponad 690 
tys. użytkowników UMTS na koniec 2008 r. korzystało z sieci PTC, która 11 

                                                 
11  T. Świderek, Play chce 150 tys. klientów mobilnego internetu, Gazeta Prawna, 

04.03.2009 r.   
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kwietnia 2005 r. zaoferowała klientom opcję Blueconnect – czyli bezprzewo-
dowy dostęp do Internetu, w oparciu o protokół UMTS, WLAN (Wireless Local 
Area Network), EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution)12 i GPRS13. 
Jako ostatnia usługi UMTS uruchomiła sieć Centertel. 18 listopada 2005 r. za-
oferowała ona usługi UMTS dla klientów biznesowych, a od 3 kwietnia 2006 r. 
dla klientów indywidualnych. Z danych operatora wynika, iż w końcu 2008 r.  
z mobilnego Internetu w polskiej sieci Centertel korzystało 352 tys. klientów. 
 Trzej dotychczasowi operatorzy infrastrukturalni w ramach rozwoju mo-
bilnych usług szerokopasmowych systematycznie powiększają zasięg technolo-
gii HSDPA14 (High Speed Downlink Packet Access) oraz HSUPA (High Speed 
Uplink Packet Access) tym samym pozwalając użytkownikom mobilnego In-
ternetu na korzystanie z coraz bardziej zaawansowanych usług.  
 Polkomtel - operator sieci Plus - oferuje szybki dostęp do Internetu po-
przez transmisję danych HSUPA oraz HSDPA z prędkością do 7,2 Mbit/s na 
obszarach aglomeracji warszawskiej, w Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu, 
Olsztynie, Kaliszu, Grudziądzu, Elblągu, Inowrocławiu, Koszalinie, Kołobrze-
gu, Lublinie, Białymstoku, Chełmie, Płocku, Katowicach (wraz aglomeracją), 
Krakowie, Częstochowie, Opolu i Zakopanem. Już wkrótce technologia 
HSUPA pojawi się w kolejnych miastach, gdzie obecnie dostępna jest techno-
logia HSDPA o maksymalnej prędkości 3,6 Mbit/s. Według operatora szybka 
transmisja danych w technologii 3G i HSDPA dostępna jest aktualnie w ponad 
1450 miejscowościach, zamieszkanych przez ponad 50% populacji Polski.  

                                                 
12  Technologia EDGE jest rozszerzeniem dla technologii GPRS, umożliwiając obecnie 

maksymalną teoretyczną przepływność na poziomie około 250 kbit/s, a trwające prace nad no-
wymi specyfikacjami przesuną tę granicę do około 1 Mbit/s. EDGE nazywana jest niekiedy tech-
nologią 2.5G, ponieważ stając się częścią możliwości oferowanych przez GSM, jest elementem 
pomiędzy tymi dwoma standardami. EDGE jest technologią związaną z przesyłaniem danych i 
jako taka nie oferuje konkretnych usług, ale możliwości dla ich dostarczania. Dzięki znacznemu 
zwiększeniu szybkości transferu danych (w porównaniu z poprzednikiem - GPRS), wiele usług 
dostępnych wcześniej, może być dostarczane z lepszą jakością, mogą pojawić się też nowe, zare-
zerwowane do tej pory dla systemów UMTS.  

13  GPRS – technologia komunikacyjna stosowana w sieciach GSM do pakietowego przesy-
łania danych. Oferowana w praktyce prędkość transmisji rzędu 56 kb/s umożliwia korzystanie  
z Internetu lub z transmisji strumieniowej audio/wideo. Użytkownik płaci w niej za faktycznie 
wysłaną lub odebraną ilość bajtów, a nie za czas, w którym połączenie było aktywne. 

14  HSDPA to technologia, która umożliwia pobieranie danych w kierunku do komputera  
z sieci z prędkością do 7,2 Mbit/s. HSUPA to technologia, która umożliwia wysyłanie danych  
w kierunku z komputera do sieci z prędkością do 1,9 Mbit/s. Technologia HSDPA wraz z techno-
logią HSUPA tworzą technologię HSPA (High Speed Packet Access), która w przyszłości będzie 
oferowała prędkości do 14,4 Mbit/s podczas pobierania informacji z sieci. 
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 Operator Centertel także oferuje szybki dostęp do Internetu poprzez trans-
misję danych HSDPA z prędkością do 7,2 Mbit/s Taka prędkość dostępna jest 
w głównych miastach kraju. W końca 2008 roku z usług 
UMTS/HSDPA/HSUPA z sieci Orange korzystało ok. 50%. mieszkańców na-
szego kraju.  
 Dzięki umowie o świadczenie usługi hurtowego dostępu szerokopasmo-
wego (BSA – Bitstream Access), jaką PTK Centertel zawarł w 2007 r. z TP, 
operator ma możliwość świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do In-
ternetu swoim klientom. Na koniec 2008 r. z oferty stacjonarnego szerokopa-
smowego dostępu do Internetu korzystało około 96 tys. abonentów15. 
 Nowe zastosowanie znalazła także częstotliwość 450 MHz, która dzięki 
cyfrowej technologii CDMA (Code Division Multiple Access) pozwoliła od 
grudnia 2008 r. dostarczać Internet użytkownikom na terenach wiejskich i słabo 
zurbanizowanych. CDMA ma w założeniach objąć swoim zasięgiem większość 
kraju, przy czym połowa kraju jest już zasięgiem pokryta.  
 Cała sieć trzeciej generacji PTC pracuje już w pełnej technologii HSPA, 
obejmując swoim zasięgiem 18,5 miliona mieszkańców Polski i jest dostępna  
w ponad 500 miejscowościach. Z informacji operatora wynika, iż dzięki podję-
tym inwestycjom w rozbudowę infrastruktury sieciowej jest technologicznie 
gotowy do wprowadzenia w swojej sieci najszybszych technologii transmisji 
danych. W 2008 r. PTC wdrożyła usługę Era Linia Domowa i Era Linia Bizne-
sowa - telefon stacjonarny oparty na rozwiązaniu WLR (ang. Wholesale Line 
Renta). Uzupełniła ona dotychczasową ofertę telefonii stacjonarnej Era Domo-
wa i Firmowa. Dużym powodzeniem cieszy się też Era Numer Stacjonarny, 
jedyna tego typu usługa w Polsce, dzięki której klient, na jednej karcie SIM, 
otrzymuje dwa numery: stacjonarny i komórkowy. 
 Ponadto PTC, aby pozyskać także klientów mniejszych miast i wsi, którzy 
nie mają dostępu do szerokopasmowego Internetu Telekomunikacji Polskiej 
S.A. rozpoczęła w 2007 roku wprowadzanie usług internetowych w oparciu  
o technologię WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access).  
 PTC jako pierwszy operator telekomunikacyjny w Polsce rozpoczęła na 
terenie aglomeracji warszawskiej, z grupą ponad 100 klientów, testy tzw. fem-
tocells16, czyli domowe stacje nadawczo-odbiorcze. Charakteryzują się one 

                                                 
15  Sprawozdanie Zarządu z działalności Telekomunikacji Polskiej w 2008 r. 
16  Biuletyn Działu Analiz i Doradztwa Audytela Nr 7/2008. 
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stosunkowo małym zasięgiem. Potrafią pokryć obszar o promieniu kilkudzie-
sięciu metrów, czyli powierzchnię jednego domu lub biura. Urządzenie to jest 
podłączone do sieci operatora za pomocą szerokopasmowych łączy interneto-
wych oraz potrafi komunikować się z większością telefonów komórkowych 2  
i 3G. Według badań przeprowadzonych w Europie połączenia wykonywane  
z domu to około 30-40% wszystkich połączeń (w USA udział ten sięga nawet 
60%). Zaletą stosowania femtocells jest wyeliminowanie problemu słabego 
zasięgu wewnątrz budynków bez kosztownych inwestycji w infrastrukturę 
(część kosztów nadajnika femtocells opłaci klient kupujący urządzenie). Opera-
tor może w ten sposób zwiększyć pokrycie swojej sieci. Jednocześnie femto-
cells mogą pomóc w odciążeniu sieci w dużych miastach. Korzyści płynące dla 
klientów wykonujących połączenia poprzez femtocells zależą od operatora 
(może on na przykład zaoferować tańsze ceny). Aby femtocells osiągnęły suk-
ces konieczne jest opracowanie jednolitego standardu. Wcześniejsze modele 
pracowały w systemie UMA (Unlicensed Mobile Access), przez co wymagały 
specjalnych aparatów. Obecnie większość nadajników pracuje w obszarze czę-
stotliwości 3G, a więc połączyć się z nimi może większość telefonów komór-
kowych nowej generacji.  
 ABI Research przeprowadziła ankietę wśród 1800 użytkowników telefo-
nów komórkowych. Wynika z niej, że Polacy są najbardziej otwarci na techno-
logię femtocell (67% badanych Polaków zakupiłoby takie urządzenie). Jednak 
barierą blokującą wdrożenie jej na szeroką skalę może być cena urządzenia. 
Dziś kosztują około 200 dol., a w ciągu trzech lat ich cena powinna obniżyć się 
o połowę.  
 P4 Sp. z o.o. także oferuje usługę szerokopasmowego mobilnego Internetu. 
W 2008 roku w ciągu sześciu miesięcy świadczenia usługi firma pozyskała 78 
tys. internetowych klientów, choć wstępnie zakładała 20 tys. A w tym roku 
operator spodziewa się zdobycia ok. 150 tys. Operator zapewnia, iż wybuduje  
w Polsce największą i najbardziej nowoczesną infrastrukturę Internetu mobil-
nego w tej części Europy. Sieć ma powstać w technologii 3,5G HSDPA, która 
pozwala na szybki transfer danych z sieci do terminala z prędkością dochodzącą 
do kilkudziesięciu Mbit/s. Na realizację inwestycji P4 chce przeznaczyć 1,1 mld 
euro.  
 Coraz lepsze parametry techniczne usług oraz poprawiający się zasięg 
sprawiają, że Polacy chętniej korzystają z usług mobilnego Internetu. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się w naszym kraju usługi mobilnych płatności. Płat-
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ności za pomocą telefonu komórkowego są dostępne nie tylko w restauracjach, 
automatach z napojami i żywnością, w pralniach chemicznych, na stacjach ben-
zynowych, ale także w ten sposób można płacić za przejazd taksówką, bilet 
komunikacji miejskiej czy parkowanie. Według szacunków w polskich mia-
stach jest obecnie około 1,5 tys. punktów handlowo-usługowych akceptujących 
płatności komórką. Przewiduje się, że prawdziwy boom na mobilne płatności 
dopiero przed nami. Póki co mobilne płatności nie są dostępne we wszystkich 
polskich sieciach komórkowych. Pionierem mobilnych płatności w naszym 
kraju jest firma mPay, która współpracuje na razie z Polkomtelem. i z operato-
rem P4. 
 Z prognoz firm badawczych wynika, iż w związku z dużym zapotrzebo-
waniem klientów w najbliższych latach będzie wzrastać wykorzystanie mobil-
nej telewizji. Według firmy badawczej ABI Research do 2013 roku na świecie 
ma być 500 milionów widzów i subskrybentów mobilnej telewizji. Obecnie 
najwięcej użytkowników mobilnej telewizji jest w Japonii, Korei Południowej 
i Chinach - odpowiednio 18, 17 i 1,2 miliona. Z kolei w Europie liderem są 
Włochy, z liczbą około 1 miliona użytkowników. 
 Wielu operatorów już oferuje i pobiera opłaty za przekaz telewizji do ko-
mórek, ale jakość obrazu i liczba kanałów jest bardzo ograniczona. Istotną ba-
rierą dla rozwoju mobilnej telewizji jest niedobór fal radiowych, których można 
wykorzystywać do udostępnienia możliwości oglądania telewizji przez telefony 
komórkowe. Komisja Europejska przyjęła strategię, aby w mobilnej telewizji 
posługiwać się jednolitym standardem DVB-H (Digital Video Broadcasting for 
Handhelds), i jednocześnie wezwała państwa członkowskie do przyspieszenia 
procesu wdrażania telewizji mobilnej.  
 W Polsce zwycięzcą rozstrzygniętego w dniu 6 marca b.r. konkursu na 
rezerwację częstotliwości dla TV mobilnej w standardzie DVB-H. została spół-
ka INFO-TV-FM. Zgodnie z zobowiązaniami regulatora do końca roku usługa 
telewizji mobilnej powinna być dostępna w dziesięciu największych polskich 
miastach, a w ciągu dwóch następnych w kolejnych trzydziestu jeden miejsco-
wościach. Od czerwca 2015 roku usługa ma docierać do wszystkich mieszkań-
ców naszego kraju.  
 W Polsce jedynym operatorem oferującym dostęp do telewizji mobilnej 
jest Centertel. Za pośrednictwem telefonu komórkowego można tu oglądać 
między innymi takie programy jak: 4 Fun TV, TVN Meteo, TVN Turbo, BBC 
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World, Zip Zap, Cartoon Network, Mini Mini, MTV Shorts, MTV Music, TVN 
CNBC Biznes oraz powtórki niektórych programów i seriali telewizyjnych.  
 Czas pokaże czy wzrost zasięgu sieci szybkiego Internetu pozwoli operato-
rom przyciągnąć nowych abonentów. Dotychczas istotną barierą były wysokie 
ceny aparatów telefonicznych trzeciej generacji (3G), umożliwiające mobilny 
dostęp do Internetu i usług multimedialnych.. Od sierpnia 2008 r. sieci rozpo-
częły sprzedaż iPhona 3G - telefonu łączącego w sobie trzy funkcjonalności: 
telefon, odtwarzacz multimedialny (iPod) i rozbudowaną przeglądarkę interne-
tową, działającą w oparciu o najszybszą transmisję danych UMTS i HSDPA. 
Oprócz nich iPhon 3G oferuje między innymi nawigację GPS, aparat fotogra-
ficzny oraz możliwość pobierania różnorodnych aplikacji zwiększających moż-
liwości urządzenia. Koszt iPhona zależy od wyboru modelu terminala, planu 
taryfowego i okresu zobowiązania.  
 Operatorzy już muszą myśleć o inwestycjach w sieci nowej generacji.  
W zapowiedziach jest już technologia 4G o nazwie LTE (Long Term Evolution) 
zwana też telefonią komórkową czwartej generacji. Umożliwia ona transmisję 
danych z prędkością ponad 100 Mb/s. Pierwsze sieci LTE mają zacząć komer-
cyjnie działać w 2010 roku. Wtedy też powinny pojawić się urządzenia końco-
we, takie jak telefony czy modemy. 
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SEPARACJA FUNKCJONALNA A BARIERY ROZWOJU KONKURENCJI  
NA RYNKU TELEKOMUNIKACYJNYM 

 
 
 
 Nie ulega wątpliwości, że rynek telekomunikacyjny podlega nieustannym 
zmianom. Zmieniają się techniki świadczenia usług, rozszerza się wachlarz oraz 
jakość ofert skierowanych do klientów. Wymusza to pewne zmiany w prowa-
dzonej polityce regulacyjnej, czego realizacją jest chociażby ostatni przegląd 
Ram Regulacyjnych1, które Komisja Europejska wprowadziła jeszcze w 2002 r. 
Chociaż u podstaw demonopolizacji i liberalizacji sektora telekomunikacyjnego 
leży założenie o docelowej deregulacji tego sektora2, to dotychczasowe inter-
wencje regulatorów okazały się niewystarczająco skuteczne, aby doprowadzić 
do osiągnięcia zakładanego celu.  
 Na wszystkich niemal rynkach komunikacji elektronicznej w Europie,  
w dalszym ciągu istnieje szereg barier skutecznie hamujących rozwój i utrud-
niających wejście oraz sprawne funkcjonowanie alternatywnych przedsiębior-
ców. Chociaż wydawałoby się, że jest to problem rzadko spotykany w gospo-

                                                 
1  Pod pojęciem Ram Regulacyjnych rozumieć należy pakiet pięciu Dyrektyw, które  

w 2002 r. zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską. 
2  S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2003. 
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darce kapitalistycznej i ukształtowany jedynie na gruncie teorii ekonomicznych, 
to praktyka wskazuje, że jest zupełnie inaczej.  
 Czy w takim razie są bariery wejścia na rynek? W ujęciu ekonomicznym, 
jedną z pierwszych najbardziej znanych koncepcji barier wejścia na rynek jest 
koncepcja Bain’a z 1956 r. W definicji Bain’a barierą wejścia na rynek jest 
przewaga sprzedawców zasiedziałych nad potencjalnymi firmami nowowcho-
dzącymi, co ma odzwierciedlenie w stopniu, do którego sprzedawcy zasiedziali 
mogą podnieść swoje ceny ponad poziom cen konkurencyjnych, nie zachęcając 
tym samym innych firm do wejścia na dany rynek. Zgodnie z tą definicją bariery 
wejścia są więc przede wszystkim tym, co (przy braku zagrożenia wejścia na 
rynek innych podmiotów) pozwala firmie zasiedziałej osiągać zyski nadzwy-
czajne. Spośród nich popularnych w ekonomii ujęć, na uwagę zasługują teorie: 
M. Porter’a (1980), W. Baumol’a (1982) oraz D. Fudenberger’a i J. Tirole’a 
(1983). Pierwszy z wyżej wspomnianych twórców, systematyzuje czynniki 
przyczyniające się do lepszej sytuacji firmy zasiedziałej od wchodzącej. Przed-
stawia możliwości wykorzystania tej przewagi przez incumbenta3, podkreślając 
jednocześnie negatywny wpływ takiego zachowania na całą gospodarkę.  
W. Baumol ujmuje problem odwrotnie – pokazuje on uprzywilejowaną pozycję 
przedsiębiorcy nowo wchodzącego w stosunku do podmiotu już działającego na 
rynku. Dowodzi, że koszt przeciętny nowej firmy jest niższy niż koszt przecięt-
ny rozbudowy zdolności produkcyjnych firmy istniejącej. Wg Baumola, wynika 
to z korzyści skali. Z kolei D. Fudenberger i J. Tirole, analizują bariery wejścia 
na rynek przez pryzmat strategicznych działań przedsiębiorstwa zasiedziałego. 
Firma taka, zdaniem autorów, w podejmowaniu działań inwestycyjnych, rozwa-
ża ich konsekwencje w stosunku do zachowań potencjalnych konkurentów. 
Posługując się teorią gier, twórcy modelu otrzymali cztery przypadki rozwią-
zań, będące jednocześnie czterema rodzajami barier wejścia na rynek.4 Wielość 
podejść do koncepcji barier wejścia na rynek wymusiła usystematyzowanie 

                                                 
3  „Incumbent” – z ang. incumbent, oznacza byłego monopolistę, który pomimo liberaliza-

cji nadal utrzymuje znaczącą pozycję na rynku; w niniejszej pracy pojęcie stosowane zamiennie z 
„operatorem zasiedziałym” i „operatorem o znaczącej pozycji rynkowej” (zgodnie z terminologią 
literatury dotyczącej rynku telekomunikacyjnego). 

4  A. Noga, Dominacja a efektywna konkurencja, Fundacja Naukowa Taylora, Warszawa, 
1993, oraz w: K. Kruszyński, M. Olender-Skorek, Bariery wejścia na rynek telekomunikacyjny  
w Polsce (Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne problemy Łączności. Przeobrażenia na rynku łączno-
ści i kierunki jego rozwoju) Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, nr 10. 
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dotychczasowych prac. Dwoma najbardziej popularnymi podejściami w tym 
zakresie jest podział barier na trwałe i nietrwałe lub na naturalne i sztuczne. 
 W analizie konkurencyjności na rynku zdecydowanie częściej stosuje się 
ten pierwszy podział. Punktem wyjścia staje się wówczas identyfikacja trwa-
łych barier (czyli takich, z którymi sam rynek sobie nie radzi). W przypadku 
rynku telekomunikacyjnego, na istnienie barier wejścia na rynek duży wpływ 
mają zaszłości historyczne sięgające czasów powstawania tego rynku5. Przez 
wiele lat na telekomunikację patrzono wyłącznie jako na monopol naturalny, 
czyli taki, w którym cały popyt najefektywniej zaspokajany jest przez jedno 
przedsiębiorstwo i podaż danego produktu świadomie ograniczana jest do tego 
jedynego przedsiębiorstwa. Rządy państw, zamiast zatem walczyć z monopoli-
stą, wspierały jego rozwój, prawnie zakazując pojawienia się konkurentów na 
rynku. Takie działania zachęcały operatorów narodowych do przejmowania 
coraz to nowych segmentów rynku telekomunikacyjnego, czego konsekwencją 
była szeroko posunięta integracja pionowa. W rękach pojedynczych wielkich 
przedsiębiorstw znalazła się cała infrastruktura telekomunikacyjna. 
 Integracja pionowa operatorów zasiedziałych zachowała się do dziś i czę-
sto prowadzi do zachowań antykonkurencyjnych, polegających przede wszyst-
kim na utrudnianiu bądź opóźnianiu dostępu operatorów alternatywnych do 
infrastruktury. Zazwyczaj opłaty pobierane od przedsiębiorców alternatywnych 
przez operatora zasiedziałego są wyższe od opłat pobieranych od jednostki deta-
licznej należącej do operatora zasiedziałego. Różnice w traktowaniu przedsię-
biorców alternatywnych i jednostki detalicznej operatora o znaczącej pozycji 
rynkowej przejawiają się także w jakości oferowanych usług, czy w czasie re-
alizacji usługi hurtowej oraz w jej obsłudze (np. w czasie naprawiania usterek). 
Działania takie ułatwiają byłemu monopoliście zatrzymanie klientów i hamują 
tempo pojawiania się na rynku nowych podmiotów. 
 Dużą barierą jest także asymetria informacji – operator zasiedziały zdążył 
już zbadać popyt rynkowy i ma szeroką wiedzę na temat bazy klientów, których 
obsługuje. Informacji takich nie posiada natomiast operator nowowchodzący na 
rynek. Ponadto, wyłącznie właściciel infrastruktury zna możliwości techniczne 
swojej sieci, parametry techniczne usług i możliwości ich świadczenia, może 

                                                 
5  K. Kruszyński, M. Olender-Skorek, Bariery wejścia na rynek telekomunikacyjny w Pol-

sce (Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne problemy Łączności. Przeobrażenia na rynku łączności i 
kierunki jego rozwoju) Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, nr 10. 
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więc wprowadzać w błąd alternatywnych dostawców usług odrzucając ich 
wnioski o przyłączenie danego klienta do sieci.  
 Badania ankietowe przeprowadzone wśród operatorów alternatywnych  
w krajach, które dotychczas rozważały wprowadzenie separacji operatora zasie-
działego, wskazały, że bariery te są faktycznym problemem prowadzenia dzia-
łalności telekomunikacyjnej (Tabela 1.). Co więcej, dyskryminującego zacho-
wania operatora zasiedziałego, nie udało się wyeliminować za pomocą dotych-
czas stosowanych narzędzi regulacyjnych ex ante, takich jak dostęp do sieci za 
pomocą usług hurtowych (WLR, BSA, LLU). W przypadkach zachowań ob-
strukcyjnych powszechnie stosuje się bowiem przepisy prawa konkurencji, 
które mają charakter ex post. Najpierw musi zatem dojść do nadużycia znaczą-
cej pozycji rynkowej przez operatora zasiedziałego, następnie zaistnienie takie-
go nadużycia trzeba udowodnić i dopiero wówczas można zastosować wobec 
danego podmiotu środki regulacyjne (przeważnie kary). W odróżnieniu od re-
gulacji ex post, separacja jest narzędziem wyprzedzającym, której cele są analo-
giczne do celów przepisów ochrony konkurencji, przy czym zastosowanie sepa-
racji ma być z założenia mniej kłopotliwe i nie wymaga każdorazowego bada-
nia poszczególnych podejrzeń o zachowaniach dyskryminujących.  
 Istnienie takich trwałych barier, których nie udało się wyeliminować stosu-
jąc dotychczasową regulację, stało się podstawą do opracowania koncepcji no-
wego narzędzia regulacyjnego, jakim ma być separacja. Komisja Europejska 
zdecydowała się dać regulatorom krajowym możliwość podziału operatora  
o znaczącej pozycji rynkowej (operatora zasiedziałego), do czego furtką stać ma 
się nowy zapis w Dyrektywie o dostępie6. 
 Obecnie, w ubogiej jeszcze literaturze przedmiotu, wyróżnia się trzy ro-
dzaje separacji (rysunek 1.): separację funkcjonalną (z ang. functional separa-
tion), strukturalną (z ang. structural separation) oraz własnościową (z ang. ow-
nership separation)7, jednak ze względu na fakt, że Prezes UKE rozważa 
wprowadzenie w Polsce tylko separacji funkcjonalnej, w niniejszym referacie 
skupiono się wyłącznie na tym rodzaju separacji. 

                                                 
6  Hogan Hartson LLP, Analysys, Preparing the next steps of electronic communications 

regulatory framework, Final report for the European Commission, 2006. 
7  Ibidem, oraz w: UKE, Informacja Prezesa UKE w sprawie możliwości zastosowania 

funkcjonalnej separacji jako środka regulacyjnego w telekomunikacji, Warszawa, wrzesień 2007, 
i w: Functional separation: pros and cons, La Lettre de l’Autorite, marzec/kwiecień 2007, i w: 
European Regulatory Group, ERG Opinion on functional separation, ERG(07)44. 
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Tabela 1 
 
Główne problemy w rozwoju konkurencji wskazane przez operatorów alternatywnych 

wg badań ankietowych 
 

Problemy zidentyfikowane w analizowanych krajach UK NZ IT SE PL8 

Zastosowane regulacje ex ante nie wyeliminowały wszystkich proble-
mów i nie doprowadziły do rozwoju efektywnej konkurencji na rynku 
telekomunikacyjnym 

X X X X 
 
X 

Brak alternatywy dla infrastruktury dostępowej operatora dominującego X X X X X 

Brak przejrzystości odnośnie powiązań handlowych w grupie kapitało-
wej operatora zasiedziałego 

X X X  X 

Preferencyjne traktowanie jednostki detalicznej operatora zasiedziałego 
(w porównaniu z operatorami alternatywnymi) – krótszy czas realizacji 
usług i terminów napraw, lepsza jakość usług 

X X  X X 

Ustalanie wyższych opłat dla operatorów alternatywnych za korzystanie 
z zasobów sieci niż wynikające z wewnętrznych rozliczeń pomiędzy 
jednostkami detalicznymi i hurtowymi 

  X  X9 

Niska jakość usług hurtowych X X    

Zmuszanie odbiorców usług hurtowych do podpisywania niekorzyst-
nych umów 

 X  X 
 

Utrudnienia i opóźnienia w świadczeniu usług hurtowych X  X X X 

Wprowadzanie produktów detalicznych bez odpowiedników hurtowych X X X   

Wykorzystywanie informacji klienckich będących w posiadaniu depar-
tamentów sprzedaży do odzyskania byłych klientów (działania typu 
„win-back) 

  X  X 

Utrudnianie abonentom zmiany dostawcy usług   X  X 

Problemy związane z kolokacją (odmowy dostępu, długie czasy oczeki-
wania, tworzenie planów rozwoju bez uwzględniania wniosków operato-
rów alternatywnych) 

X  X X X 

Nieudostępnianie alternatywnym operatorom informacji dotyczących 
np. parametrów technicznych usług, ich dostępności 

 X  X X 

Bezpośredni wpływ jednostki detalicznej na harmonogramy rozwoju 
oraz parametry techniczne usług hurtowych 

X X   
 

UK – Wielka Brytania, NZ – Nowa Zelandia, IT – Włochy, SE – Szwecja, PL – Polska 
 
Źródło: KPMG Advisory, Kancelaria Grynhoff, Woźny, Maliński, Instytut Łączności – 
P.I.B, Analiza funkcjonalnej separacji Telekomunikacji Polskiej S.A., UKE, listopad 
2008 

                                                 
8  Dane dla Polski: opracowanie własne na podstawie doniesień prasowych.  
9  Podejrzenia o zaistnieniu takiej sytuacji stały się podstawą do rozpoczęcia dochodzenia 

w tej sprawie przez przedstawicieli KE (cena detaliczna oferty Orange Freedom świadczonej 
poprzez BSA jest niższa od opłaty hurtowej za BSA). 
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 Na czym zatem polega separacja funkcjonalna? Prezes UKE, w dokumen-
cie przygotowanym jesienią 2007 r. stwierdza, że separacja funkcjonalna jest 
narzędziem regulacyjnym polegającym na utworzeniu odrębnej jednostki  
w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, która 
będzie odpowiedzialna za obsługę klientów hurtowych 10. Separacja funkcjonal-
na jest więc niczym innym, jak podziałem operatora o znaczącej pozycji ryn-
kowej. 
 Komisja Europejska długo zastanawiała się nad umożliwieniem separacji 
jako narzędzia, które wykorzystywać mogą poszczególni regulatorzy krajowi.  
Z jednej strony, nadmierne regulowanie często prowadzi do zniekształcenia 
rynku i jest sprzeczne ze wspomnianym wcześniej podejściem pro deregulacyj-
nym. Z drugiej zaś strony, sukces rynku brytyjskiego sugerować może, że sepa-
racja funkcjonalna mogłaby potencjalnie stać się środkiem zaradczym wspiera-
jącym rozwój efektywnej konkurencji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Rodzaje separacji i podstawowe różnice między nimi 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 Ostatecznie, Komisja Europejska przygotowała propozycję dwóch nowych 
artykułów11 Dyrektywy o dostępie, które dają możliwość zastosowania separa-
cji w formie obowiązku regulacyjnego nakładanego na operatora o znaczącej 

                                                 
10  UKE, Informacja Prezesa UKE w sprawie możliwości zastosowania funkcjonalnej sepa-

racji jako środka regulacyjnego w telekomunikacji, Warszawa, wrzesień 2007. 
11  Artykuł 13a („Rozdział funkcjonalny”) i Artykuł 13b („Dobrowolny podział zintegrowa-

nego wertykalnie przedsiębiorstwa”). 
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pozycji rynkowej lub w formie dobrowolnej inicjatywy operatora. Wprowadze-
nie niektórych elementów separacji (np. równego dostępu do systemów infor-
matycznych) jest także możliwe w świetle już istniejących przepisów unijnych, 
które bardzo ogólnie mówią o nałożeniu innych obowiązków regulacyjnych  
w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności i po uzyskaniu zgody przez 
Komisję Europejską. 
 

 
 

Rys. 2. Schemat podziału operatora zasiedziałego na podstawie doświadczeń Wielkiej 
Brytanii i Nowej Zelandii  

Źródło: KPMG Advisory, Kancelaria Grynhoff, Woźny, Maliński, Instytut Łączności – 
P.I.B, Analiza funkcjonalnej separacji Telekomunikacji Polskiej S.A., UKE, listopad 
2008. 

 Chociaż możliwości podziału operatora zasiedziałego jest wiele, nie 
wszystkie z nich spełniają pokładane w separacji oczekiwania. Analizując mo-
dele podziału zaimplementowane w krajach, które zdecydowały się na separa-
cję12, sprowadzić je można do jednego ogólnego modelu. Zaprezentowano go 
na rysunku 2. Podział ten opiera się na wydzieleniu jednostki, która miałaby  
w posiadaniu infrastrukturę telekomunikacyjną, jednostki świadczącej usługi 
hurtowe oraz jednostki świadczącej usługi detaliczne. Dotychczasowe analizy13, 
zgodnie wskazują, że żeby separacja zapewniała zachowanie równego, niedy-
skryminującego dostępu do sieci telekomunikacyjnej wszystkim operatorom 
działającym na rynku, musi być ona podziałem wielopłaszczyznowym. Płasz-
czyznami tymi są:  

                                                 
12  Dotychczas separację wprowadzono w Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii, natomiast  

w niektórych krajach implementacja separacji została wstrzymana (przykładami takich krajów są: 
Włochy, Szwecja, Irlandia). 

13 Functional separation: pros and cons, La Lettre de l’Autorite, marzec/kwiecień 2007, 
oraz w: UKE, “Podział” funkcjonalny lub strukturalny operatora o znaczącej pozycji rynkowej, 
Warszawa 2007, oraz w: M. Cave, Six Degrees of separation, Communications&Strategies, no 
64, 2006, oraz w: S. Schoor, What do we mean by 6 degrees of sharing?, ITU 2008, oraz  
w: Larouche, Functional separation – a backgrounder, 15 February 2007, oraz w: European Regu-
latory Group, ERG Opinion on functional separation, ERG(07)44. 
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Jednostka Hurtowa Jednostka Detaliczna
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Użytkownicy 
końcowi
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1. przejrzyste rozdzielenie funkcji poszczególnych jednostek,  
2. rozdzielenie pracowników pomiędzy poszczególne jednostki,  
3. zapobieżenie swobodnemu obiegowi informacji pomiędzy jednostka-

mi,  
4. prowadzenie odrębnych finansów w każdej z jednostek,  
5. osobne strategie dla poszczególnych jednostek,  
6. zapewnienie monitoringu zachodzących zmian i zachowań jednostek. 

 Separacja funkcjonalna jest najnowszym narzędziem regulacyjnym, które 
poprzez usunięcie barier, ma przyspieszyć rozwój efektywnej konkurencji na 
rynku. Kluczową barierą, jaką separacja pozwoli usunąć jest trwała bariera be-
hawioralna, polegająca na dyskryminacji poszczególnych podmiotów alterna-
tywnych przez operatora zasiedziałego. Dotychczas przeprowadzone analizy 
rynkowe wskazują, że w chwili obecnej to właśnie ta bariera najskuteczniej 
hamuje podejmowanie działalności telekomunikacyjnej przez nowe przedsię-
biorstwa. Idąc dalej tym tokiem myślowym, można zatem powiedzieć, że sepa-
racja pozytywnie wpłynie na rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyj-
nym. 
 Niestety, takie uproszczenie pomija pewne zasadnicze kwestie – np. nie 
uwzględnia różnic pomiędzy rozważaniami czysto teoretycznymi, a rzeczywi-
stością. Praktycznie wszystkie implementowane dotychczas regulacje znosić 
miały bariery funkcjonowania rynku, co, jak pokazuje perspektywa czasowa, 
nie do końca się powiodło. Nie można zapominać także, że wprowadzenie sepa-
racji wiąże się z ogromnym ryzykiem niepowodzenia i oporem ze strony opera-
tora zasiedziałego, co znacznie wydłuży proces implementacji tego narzędzia. 
Utrudnieniem jest również wieloaspektowość i wielopłaszczyznowość separa-
cji. Pociągnie to za sobą określone koszty, wymagać będzie dublowania pew-
nych stanowisk obsługowych w firmie i utrudni przepływ informacji, czego 
skutkiem może być opóźnienie w budowie sieci nowych generacji (NGN),  
a w krótkim okresie także pogorszenie jakości świadczonych usług.  
 Samo wprowadzenie separacji niewiele zmieni, jeśli zabraknie właściwej 
kontroli po podziale operatora zasiedziałego. Dobrym monitoringiem jest sys-
tematyczne mierzenie wskaźników efektywności (KPI – Key Performance Indi-
cators) operatora zasiedziałego w stosunku do podmiotów pozostających z nim 
w jednej grupie kapitałowej i w stosunku do podmiotów całkowicie zewnętrz-
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nych (stanowiących jego konkurencję). W Polsce padła propozycja14, że być 
może nawet sam system takiej kontroli pozwoliłby wyeliminować dyskryminu-
jące praktyki byłego monopolisty. Inną alternatywą jest kwietniowa propozycja 
TP S.A. wprowadzenia tzw. Karty Równoważności, która miałaby przynieść 
analogiczne efekty do separacji funkcjonalnej, tylko szybciej i przy zdecydowa-
nie niższym koszcie15. Odpowiedź na pytanie, czy polski regulator zdecyduje 
się na któreś z alternatywnych rozwiązań, czy może szybko zmieni polskie 
prawo i wprowadzi separację, zapewne znana będzie już wkrótce.  
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Wprowadzenie 
 
 W gospodarce globalnej innowacyjnym i konkurencyjnym jest to przed-
siębiorstwo, które posiada umiejętność wykorzystania kapitału intelektualnego  
i systemu informatycznego, w celu poznania rynku oraz wyników badań na-
ukowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków pożądanych przez kon-
sumentów ze względu na wysoki poziom nowoczesności. Zatem wiedza, talent  
i czas pracowników to najcenniejsze zasoby przedsiębiorstwa w obliczu rosną-
cej złożoności i zmienności otoczenia 
 Złożoność procesów tworzenia i wykorzystania wiedzy, a także burzliwość 
otoczenia, jak pisze J. Baruk, wymagają od przedsiębiorstw strategicznego spoj-
rzenia na działalność innowacyjną, w której ważne miejsce obok działalności 
badawczo-rozwojowej traktowanej jako źródło wiedzy zajmuje kształtowanie 
kompetencji przedsiębiorstwa, obrazujących zasób jego wiedzy oraz projekto-
wanie i wdrażanie technik wytwarzania, procesów technologicznych, rozwiązań 
organizacyjnych, metod zarządzania techniką i technologią, jak również kształ-
towanie warunków do dzielenia się wiedzą, w tym również do pracy zespoło-
wej.1. 
                                                 

1  J. Baruk, Zarządzanie wiedza i innowacjami, Toruń 2006, s. 59-60. 
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1. Pojęcie wiedzy i zarządzania wiedzą  
 
 Termin wiedza używany jest powszechnie ale dotychczas nie posiada jesz-
cze ogólnie uznanej definicji. Za klasyczną uznaje się definicję Platona z dialo-
gu Teajtet, gdzie Sokrates w rozmowie z Teajtetem dochodzi do sformułowania 
definicji, że wiedza to prawdziwe, uzasadnione przekonanie.2 Encyklopedia 
Powszechna definiuje wiedzę jako „(…) ogół wiarygodnych informacji o rze-
czywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania”.3 W ujęciu ekonomicz-
nym wiedza traktowana jest jako informacja oraz jako aktywa, przy czym  
w pierwszym przypadku wiedza jest traktowana jako informacje, które mogą 
być przetwarzane i wykorzystywane do podejmowania racjonalnych decyzji 
ekonomicznych. Natomiast w drugim ujęciu stanowi ona dobro ekonomiczne, 
które może być prywatną własnością i jako towar może być przedmiotem obro-
tu rynkowego.4 Wiedzę zatem można podzielić na cztery kategorie5:  

 know-what („wiedzieć co”) – odnosi się do faktów i jest identyfikowa-
na z informacją,  

 know-why („wiedzieć dlaczego”) – odnosi się do wiedzy dotyczącej za-
sad funkcjonowania w naturze, społeczeństwie itp.,  

 know-how („wiedzieć jak”) – wiedza odnosząca się do zdolności robie-
nia czegoś; publiczny dostęp do tego rodzaju wiedzy jest ograniczony, 
a jej transfer trudny; jest to wiedza posiadana przez ekspertów i osiąga-
na wraz z doświadczeniem w pracy,  

 know-who („kto ma wiedzieć”) – odnosi się do kombinacji informacji 
relacji społecznych, identyfikuje tych, którzy posiadają wiedzę i opisuje 
ich. 

  W rozumieniu metodyki Oslo6: „Know-how ma na ogół charakter złożony. 
Jako wynik wieloletniego nieraz doświadczenia praktycznego (nabywanego 

                                                 
2  http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiedza, z dnia 08.04.2009. 
3  Encyklopedia Powszechna. 
4  http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiedza, z dnia 08.04.2009. 
5  K. Piech, Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współ-

czesnej roli państwa,  Warszawa 2009, s. 193-194. 
6  Główny Urząd Statystyczny (GUS) posiada długą i bogatą tradycję, jeśli chodzi o bada-

nia statystyczne innowacji. System prowadzonych przez GUS badań statystycznych działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstw, oparty jest na międzynarodowej metodologii standardowej zwanej 
metodologią lub systemem Oslo (od nazwy podręcznika metodycznego badań statystycznych 
innowacji opracowanego przez OECD i Eurostat pt. Oslo Manual — Proposed guidelines for 
collecting and interpreting technological innovation data (Podręcznik Oslo — Proponowane 
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częstokroć metodą prób i błędów), wiedza określana tym mianem nie może być 
niejednokrotnie w całości sformułowana i przekazana w formie fizycznej za 
pośrednictwem dokumentów.”7 Wiedza stanowi dziś niewątpliwie kluczowy 
zasób przedsiębiorstwa a cechy odróżniające ją od pozostałych, tradycyjnych 
zasobów to8:  

 dominacja - wiedza zajmuje priorytetowe miejsce wśród pozostałych 
zasobów, ma ona strategiczne znaczenie dla funkcjonowania każdego 
przedsiębiorstwa, 

 niewyczerpalność - oznacza to, że wartość zasobów wiedzy nie 
zmniejsza się gdy jest przekazywana; eksperci i specjaliści rozwijający 
kreatywnie zdolności, umiejętności pracowników twierdzą, że po wy-
konaniu zadania przekazana wiedza pomimo "sprzedania" nie tylko po-
zostanie u usługodawcy, ale jeszcze prawdopodobnie zostanie rozwi-
nięta o nowe elementy zdobyte w trakcie procesu nauczania, 

 symultaniczność - wiedza może być w tym samym czasie wykorzy-
stywana przez wiele osób, w wielu miejscach jednocześnie; posiadając 
wiedzę, nie mamy prawa na jej wyłączność chyba, że na nią składają 
się patenty, wzory użytkowe itd.,  

 nieliniowość - brak jednoznacznej korelacji pomiędzy wielkością zaso-
bów wiedzy a korzyściami z tego faktu wynikającymi; posiadanie du-
żych zasobów wiedzy nie decyduje bezpośrednio o przewadze konku-
rencyjnej i nie gwarantuje jednoznacznie o dominacji nad przedsiębior-
stwem dysponującym ograniczoną wiedzą, ale w praktyce taką przewa-
gę uzyskuje. 

 Wiedza może być przekazywana (transferowana) na zewnątrz, stanowiąc 
również przedmiot obrotu międzynarodowego. Transfer wiedzy odbywa się za 
pomocą umów (porozumień) o ujawnieniu wiedzy, która może mieć postać 
„nieograniczonego” transferu lub częściej, umowy licencyjnej o określonym 
okresie ważności. 

                                                                                                                        

zalecenia dotyczące zbierania i interpretowania danych z zakresu innowacji technicznych), który 
stanowi powszechnie przyjęty międzynarodowy standard metodologiczny stosowany aktualnie 
we wszystkich rozwiniętych krajach świata prowadzących badania statystyczne innowacji. 

7  Działalność przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004, GUS, Warszawa 2006, 
s. 22-23. 

8  W. M. Grudzewski, I. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w organizacjach; http://www.e-
mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=8&id=115, z dnia 12.04.2009. 
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 Istotne wydaje się odróżnienie informacji od wiedzy oraz zrozumienie ich 
wzajemnej relacji. Informacja to pewna kategoria wiedzy: są to dane, procedu-
ry, zasady, które zostały w danej organizacji nabyte, zapisane i są ogólnie do-
stępne, czyli tzw. wiedza jawna. Wiedza taka istnieje w formie dokumentów, 
podręczników, materiałów szkoleniowych, instrukcji i innych zgromadzonych 
danych. Istnieje również tzw. wiedza ukryta w ludzkim umyśle będąca wyni-
kiem doświadczenia, umiejętności i predyspozycji. Ta wiedza nie jest nigdzie 
zapisana i stanowi kluczowy kapitał intelektualny. O ile wiedzę jawną można 
wykorzystywać poprzez odpowiednie bazy danych i technologie informacyjne, 
o tyle wiedzy ukrytej nie da się bezpośrednio pozyskać. Dla wykorzystania 
wiedzy ukrytej (kapitału intelektualnego) musimy zatem tworzyć specjalne 
organizacje - organizacje inteligentne (uczące się).9  
 Można zatem mówić o zarządzaniu wiedzą, które zdaniem J. Paliszkie-
wicz jest: „(…) systematycznym i zorganizowanym procesem lokalizowania, 
pozyskiwania, transferu, używania i zachowywania wiedzy, który wykorzystuje 
odpowiednie technologie i środowisko kulturowe, a jego celem jest polepszenie 
wyniku działalności przedsiębiorstwa.”10 Procesy składowe zarządzania wiedzą 
przedstawiono na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Procesy składowe zarządzania wiedzą 

Źródło: J. Baruk, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Toruń 2006, s. 27.  

 

                                                 
9  W. M. Grudzewski, I. Hejduk, op. cit. 
10  J. Paluszkiewicz, Podejścia związane z zarządzaniem wiedzą [w:] Europejskie wymiary 

przedsiębiorczości. Red. H. Kruk, K. Skrzeszewska, Gdynia 2008, s. 201. 
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Redukcja 

luki 
wiedzy 

Rozpo-
wszechnianie 
i zastosowa-
nie dostępnej 

wiedzy 

 
Rozwiązanie 

problemu 

Sprzężenie zwrotne 
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 Zgodnie z powyższą koncepcją uwzględniającą strategiczne i procesowe 
aspekty zarządzania wiedzą, można wyróżnić następujące procesy składowe11: 

 identyfikację strategicznej potrzeby dla określonej wiedzy, 
 identyfikację luki wiedzy, czyli ilościowej i jakościowej różnicy po-

między wiedzą potrzebną i dostępną w organizacji, 
 redukcję luki wiedzy poprzez: pozbycie się wiedzy przestarzałej, wy-

tworzenie wiedzy nowej, udoskonalenie wiedzy istniejącej, pozyskiwa-
nie wiedzy z zewnątrz organizacji, 

 rozpowszechnianie i zastosowanie wiedzy dostępnej.  
 Można więc powiedzieć, że zarządzanie wiedzą polega na stosowaniu 
przez przedsiębiorstwa metod pozyskiwania tej wiedzy, wykorzystywania jej  
i rozpowszechniania, czyli dzielenia się wiedzą, która jest niezbędna do rozwo-
ju, wzrostu konkurencyjności i zwiększania potencjału innowacyjnego przed-
siębiorstwa. Proces ten polega zatem na udostępnieniu odpowiednim osobom 
odpowiedniej wiedzy w odpowiednim czasie i odpowiedniej formie. 
 
 
2. Wiedza jako zasób wspierający działania innowacyjne 
 
 Transfer wiedzy wymaga czasem rozwinięcia nowych form bezpośredniej 
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i aktywnego zaangażowania przed-
siębiorstwa przekazującego wiedzę, co może przybierać postać m.in. semina-
riów szkoleniowych (warsztatów), prezentacji i konsultacji (czyli metod okre-
ślanych czasami ogólnym mianem „pomocy technicznej (usług technicznych)”, 
których przekazywanie bywa nie mniej ważne niż dokumentacja.12  
 Jak pisze S. Pangsy-Kania nośnikami wiedzy są: sfera badawczo-
rozwojowa, nauka, edukacja, przemysł wysokiej techniki, usługi wspomagania 
innowacyjnego biznesu, usługi społeczeństwa wiedzy, technika i technologia.13 
Zasoby wiedzy warunkujące skuteczne kreowanie i wdrażanie innowacji  
w przedsiębiorstwie przedstawiono w tabeli 1. 
  

                                                 
11  J. Baruk, Zarządzanie…, op. cit., s. 27. 
12  Działalność…, op. cit., s. 23. 
13  S. Pangsy-Kania, Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego 

rozwoju, Gdańsk  2007, s. 72. 
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Tabela 1 
 

Zasoby wiedzy warunkujące skuteczne kreowanie i wdrażanie innowacji  
w przedsiębiorstwie 

 

Proinnowacyjne zasoby wiedzy przedsiębiorstwa 
Wiedza dotycząca 

wnętrza  
przedsiębiorstwa 

Wiedza dotycząca  
otoczenia sektorowego 

Wiedza dotycząca otoczenia  
instytucjonalnego 

 Wiedza o zasobach i 
potencjale we-
wnętrznym 

 Wiedza o poszcze-
gólnych pracowni-
kach 

 Wiedza o środowi-
sku społecznym or-
ganizacji 

 Wiedza o przebiegu, 
czasie, kosztach i 
produktywności 
procesów 

 Wiedza o klientach 
indywidualnych 

 Wiedza o klientach 
instytucjonalnych 

 Wiedza o branżach 

 Wiedza o obecnych i 
przyszłych konkuren-
tach 

 Wiedza o obecnych i 
przyszłych dostawcach 

 Wiedza o obecnych i 
przyszłych partnerach 

 Wiedza o pozostałych 
interesariuszach 

 Wiedza o sytuacji gospodarczej w regionie 
działania 

 Wiedza o warunkach socjokulturowych w 
regionie działania 

 Wiedza o warunkach polityczno-prawnych  

 w regionie działania 

 Wiedza o technologiach 

 Wiedza o firmach doradczych 

 Wiedza o instytucjach szkoleniowych 

 Wiedza o placówkach i instytucjach  na-
ukowo-badawczych 

 Wiedza o rozwoju nauki 

 Wiedza o produktach 

 Wiedza o metodach zarządzania 

 
Źródło: J. Baruk, Czy polskie przedsiębiorstwa stosują zarządzanie wiedzą?, „Ekono-
mika i organizacja przedsiębiorstwa” 2008, nr 12 (707), s. 76. 

 
 Innowacja oparta na wiedzy, jak pisze P. F. Drucker, narzuca pewne 
konkretne wymagania dotyczące, np. starannej analizy wszystkich potrzebnych 
czynników, czyli samej wiedzy, czynników społecznych, ekonomicznych lub 
percepcyjnych, celem zidentyfikowania elementów, które pomogą w podjęciu 
decyzji o wytworzeniu innowacji lub odłożeniu jej w czasie, jako w tym mo-
mencie niewykonalnej. Przedsiębiorstwo powinno skupić się również na strate-
gicznej pozycji, jaką powinna zajmować wdrażana innowacja oraz na przedsię-
biorczym zarządzaniu, czyli dalekowzroczności w zakresie finansów, zarządza-
nia oraz skupieniu się na rynku i ukierunkowaniu działań na marketing.14 
 Przedsiębiorstwo innowacyjne powinno charakteryzować się nie tylko 
wysoką zdolnością do tworzenia i wdrażania innowacji ale również do ich adap-
tacji z zewnątrz. Tak więc, warunkiem bycia przedsiębiorstwem innowacyjnym 

                                                 
14  P. F. Drucker, Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, Warszawa 2004, s. 

134-139. 
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jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Pod pojęciem 
działalności badawczej i rozwojowej rozumie się systematycznie prowadzone 
prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o czło-
wieku, kulturze i społeczeństwie, jak również znalezienia dla tej wiedzy no-
wych zastosowań. Omawiana działalność obejmuje następujące rodzaje ba-
dań15:  

 badania podstawowe, które dotyczą prac teoretycznych i eksperymen-
talnych nie ukierunkowanych na uzyskanie konkretnych zastosowań 
praktycznych a realizowanych jedynie w celu uzyskania wiedzy na te-
mat określonych zjawisk, 

 badania stosowane, będące pracami badawczymi podejmowanymi  
w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania prak-
tyczne w postaci próbnych wyrobów, procesów lub metod, 

 prace rozwojowe, które polegają na zastosowaniu istniejącej już wie-
dzy do opracowania nowych lub ulepszenia istniejących wyrobów, pro-
cesów czy usług, poprzez działalność o charakterze konsultacyjnym, 
technologiczno-projektowym lub doświadczalnym mającym na celu 
znalezienie rozwiązania problemu nie wypływającego w sposób oczy-
wisty z dotychczasowego stanu posiadanej wiedzy.  

 Prostą sekwencję zdarzeń, w której wiedza i wynikająca z niej działalność 
innowacyjna stanowią istotne czynniki przyczyniające się do rozwoju gospo-
darczego przedstawiono na rysunku 2. Podstawowe znaczenie ma tu dostęp do 
informacji, warunkujący podejmowanie decyzji gospodarczych.  
 

 
Rys. 2. Wiedza w rozwoju gospodarczym 

Źródło: S. Pangsy-Kania, Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konku-
rencyjnego rozwoju, Gdańsk 2007, s. 71. 

                                                 
15  Nauka i Technika w 2006 r., GUS, Warszawa 2007, s. 37. 

dane informacja wiedza innowacje 

rozwój gospodarczy 
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 O wpływie innowacji na rozwój gospodarczy świadczą relacje nakładów 
na B+R do osiąganego poziomu rozwoju gospodarczego mierzonego wielkością 
PKB. Poziom tych nakładów dla Polski przedstawiono w tabeli 2.  
 

Tabela 2 
 

Relacja nakładów na działalność B+R do PKB w Polsce w latach 1995-2006 
 

Lata 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

B+R/PKB 

(dane w %) 
0,69 0,64 0,64 0,58 0,56 0,56 0,57 0,56 

 
Źródło: Nauka i Technika w 2006 r., GUS, Warszawa 2007, s. 32. 

 
 Wyniki GUS wskazują, że zmniejsza się wielkość nakładów na działalno-
ści B+R. Relacja nakładów na działalność B+R do PKB (tzw. GERD/PKB)  
w 2006 roku ukształtowała się na poziomie 0,56 % i należała do najniższych  
w Unii Europejskiej16. Pozycja Polski w tym zakresie jest zła nie tylko na tle 
wyżej rozwiniętych krajów UE, ale także tych państw, z którymi weszliśmy do 
Wspólnoty. W roku 2006 relacja nakładów na działalność B+R do PKB zmniej-
szyła się o 0,13 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 1995. 
 Wiedza może stanowić istotne źródło budowania specyficznych i unikal-
nych umiejętności przedsiębiorstwa, których skala zależy w dużej mierze od 
ilości środków przeznaczanych na tę działalność, finansowaną zarówno przez 
państwo, jak i przez samo przedsiębiorstwo. Szczególną rolę powinno odgry-
wać państwo, wyznaczając kierunki długotrwałej polityki rozwoju, np. poprzez 
nowe rozwiązania finansowo-prawne, zachęcające do inwestowania w badania 
naukowe. Należy zatem pamiętać, że B+R to szereg działań ukierunkowanych 
na stabilny i długotrwały rozwój. Przyjęty w sierpniu 2005 roku dokument stra-
tegiczny „Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013” 
wyznacza cztery drogi rozwojowe dla polskiej gospodarki, którymi są wykorzy-
stanie nowych technologii dla podniesienia konkurencyjności tradycyjnych 

                                                 
16  Dla porównania relacja nakładów na B+R do PKB poszczególnych państw Unii Europej-

skiej w roku 2006 [w %]: Szwecja (3,82), Finlandia (3,45), Niemcy (2,51), Austria (2,45), Dania 
(2,43), Francja (2,12), Belgia (1,83), Niderlandy (1,72), Słowenia (1,59), Czechy (1,54), Luksem-
burg (1,47), Irlandia (1,32), Hiszpania (1,16), Estonia (1,14), Węgry (1,00), Litwa (0,80), Łotwa 
(0,69), Grecja (0,57), Malta (0,55), Słowacja (0,49), Bułgaria (0,48), Rumunia (0,46), Cypr 
(0,42); http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal, z dnia 05.04.2009.  
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sektorów, tworzenie nowych przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych roz-
wiązaniach oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wykorzy-
stanie nowoczesnych technologii oraz metod zarządzania wiedzą, stymulowanie 
rozwoju współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwami  
i instytucjami otoczenia biznesu w zakresie działalności innowacyjnej oraz mo-
tywowanie dużych przedsiębiorstw do prowadzenia i wdrażania wyników prac 
badawczych.17 
 
 
Podsumowanie 
 
 Ciągle zmieniający się rynek stawia przed przedsiębiorstwami nowe wy-
magania w zakresie kreowania i dostarczania satysfakcji klientom. Niezwykle 
ważną zatem rolę odgrywa działalność innowacyjna i nowe technologie, w tym 
zwłaszcza technologie informacyjne i komunikacyjne, rewolucjonizujące spo-
soby wytwarzania i dostarczania tradycyjnych produktów. Wiedza i informacja 
przyczyniając się do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw są istotnymi 
czynnikami ich konkurencyjności na rynku. Dużego znaczenia nabiera więc 
umiejętność zarządzania wiedzą, tym samym umiejętność wykorzystania kapi-
tału intelektualnego przedsiębiorstwa. Trzeba jednocześnie zdawać sobie spra-
wę, że zarządzanie wiedzą, mimo iż stało się już dziś koniecznością, w funkcjo-
nowaniu współczesnych przedsiębiorstw to nie jest jedynie doskonałym narzę-
dziem usprawniającym procesy funkcjonowania przedsiębiorstw w coraz bar-
dziej konkurencyjnym i zmieniającym się otoczeniu. 
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THE ROLE OF KNOWLEDGE IN INNOVATION PROCESSES OF MODERN ENTERPRISES 

 

 

Summary 

 

 Knowledge and information contributing to the growth of company innovation are 

essential factors of their competition in the market. The ability of knowledge manage-

ment, therefore, the ability to make use of intellectual capital of an enterprise gathers 

significance. Hence, knowledge, talent and the time of the employees are the most valu-

able resources of a company in the face of growing complexity and changeability of 

environment. Simultaneously, it must be kept in mind , that knowledge management 

although a necessity nowadays is not the only absolute tool improving the function 

processes of contemporary enterprises. 
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Wprowadzenie 
 
 Jednym z najważniejszych obszarów działalności przedsiębiorstwa jest 
utrzymanie płynności finansowej tak w krótkim, jak i w długim okresie. Istota 
zapewnienia płynności finansowej wynika z faktu, iż nawet krótkotrwała utrata 
płynności finansowej może oznaczać niekorzystne konsekwencje dla przedsię-
biorstwa. Do konsekwencji tych można zaliczyć na przykład spadek zaufania ze 
strony dostawców wynikający z opóźnień w spłacie zobowiązań z tytuły dostaw 
lub usług. Również nieregularna spłata zobowiązań wobec banków może pro-
wadzić do zaklasyfikowania przedsiębiorstwa do niższej grupy ratingowej, co 
zazwyczaj skutkuje trudnościami z uzyskaniem kolejnych kredytów. Utrata 
płynności finansowej w dłuższym okresie w większości przypadków jest pod-
stawową przyczyną upadłości firm. 
 Płynność finansowa jest w literaturze przedmiotu różnie definiowana. Na 
potrzeby niniejszej pracy przyjęto, że przez płynność finansową przedsiębior-
stwa należy rozumieć jego zdolność do spłaty krótkoterminowych zobowiązań, 
tzn. takich, których terminy płatności nie przekraczają roku. Monitorowanie 
płynności finansowej służy ustaleniu okresów ewentualnej jej utraty. Do pod-
stawowych czynników mających wpływ na poziom środków pieniężnych 
w przedsiębiorstwie można zaliczyć wielkości sprzedaży czy terminy spływu 
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należności od klientów. Są to wielkości, na które przedsiębiorstwo nie ma bez-
pośredniego wpływu. Przy dużej zmienności tych czynników klasyczne metody 
szacowania wartości przepływów pieniężnych zawodzą – jakość stawianych 
prognoz jest niewielka. Dlatego podjęto próbę wykorzystania nowoczesnych 
metod szacowania płynności finansowej, opartych na sieciach neuronowych  
i systemach rozmytych.  
 Obecnie ze względu na duży poziom konkurencji coraz częściej przedsię-
biorstwa sprzedają towary z odroczonym terminem płatności. Tego typu postę-
powanie jest szczególnie widoczne w klasie małych i średnich przedsiębiorstw, 
które oprócz wysokiego poziomu konkurencji mają również ograniczony dostęp 
do zewnętrznych źródeł finansowania swojej działalności (m.in. kredytów ban-
kowych). Prowadzi to do sytuacji, w której przedsiębiorstwo udzielając klien-
towi kredytu kupieckiego, często na długi okres, musi pozyskać dodatkowe 
fundusze na finansowanie swojej działalności. W przypadku braku możliwości 
pozyskania kredytów bankowych samo finansowanie własnym zyskiem jest 
zazwyczaj niewystarczające. 
 Implikuje to wykorzystanie podejścia umożliwiającego wykrycie zależno-
ści w bazie danych przedsiębiorstwa, w oparciu o które nastąpi wyznaczenie 
przepływów pieniężnych i ewentualnych niedoborów gotówki. W przypadku 
wystąpienia tych niedoborów i braku możliwości pozyskania zewnętrznych 
źródeł finansowania, wyszukane zależności zostaną wykorzystane do genero-
wania propozycji zmian wpływających na poprawę płynności w oparciu o wła-
sne zasoby firmy. Wzrost środków pieniężnych może odbyć się na przykład 
poprzez zmianę warunków regulowania należności (długości kredytu kupiec-
kiego przyznawanego klientowi, wielkości skonta), zmianę stanu zapasów czy 
przesunięcie terminów regulowania zobowiązań. W tym kontekście istotne wy-
daje się opracowanie narzędzia, które z jednej strony generowałoby precyzyj-
niejsze prognozy przepływów pieniężnych, natomiast z drugiej – było możliwie 
łatwe w obsłudze przez pracowników.  
 Przedstawienie zalet i ograniczeń narzędzia opartego na nowoczesnych 
technikach analizy danych oraz jego porównanie z dotychczasowymi podej-
ściami wydaje się zadaniem dla konsultanta związanego z wdrażaniem opro-
gramowania wspierającego podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie. 
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1. Sformułowanie problemu 
 
 Rozpatrywana jest klasa przedsiębiorstw wykorzystująca zintegrowane 
systemy informatyczne. Systemy te można zdefiniować jako zintegrowany 
zbiór modułów (aplikacji) obsługujący wszystkie biznesowe funkcje przedsię-
biorstwa i umożliwiający przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym w zin-
tegrowanym, zorientowanym na procesy środowisku. Do obszarów funkcjonal-
nych zintegrowanego systemu można zaliczyć na przykład moduł sprzedaży, 
zaopatrzenia, produkcji, gospodarki magazynowej, środków trwałych, rachun-
kowości czy rachunku kosztów [Kisielnicki i Sroka, 1999]. 
 Planowanie przepływów środków pieniężnych następuje w oparciu o in-
formacje (nie)pewne i (nie)precyzyjne. Za informacje pewne można uznać na 
przykład wartość kosztów stałych czy sprzedaży zagwarantowanej umowami, 
natomiast za informacje niepewne – na przykład wartość planowanej sprzedaży 
i związany z tym poziom kosztów zmiennych czy rzetelność płatniczą odbior-
ców. Precyzyjność natomiast zależy od dokładności pomiaru wielkości ekono-
micznych, co prowadzi do zagadnienia jakości danych. 
 Założono, że dane do systemu informatycznego są rzetelnie wprowadzane. 
Uwzględniono tylko możliwość kilku lub najwyżej kilkunastodniowego opóź-
nienia we wprowadzeniu danych, co prowadzi do przyjęcia miesięcznego okre-
su jako jednostki horyzontu planowania. 
 Przyjęcie założenia dotyczącego wykorzystywania przez przedsiębiorstwo 
systemu informatycznego, powinno umożliwić pozyskanie danych i związany  
z tym niski koszt stosowania proponowanego podejścia. Ponadto założono, że 
klientów cechuje zmienna rzetelność płatnicza, a pozyskaną wiedzę powinno się 
wykorzystywać nie tylko do planowania, lecz również do sterowania płynnością 
finansową. Na rysunku 1 przedstawiono proponowany model planowania płyn-
ności finansowej. 
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Rys. 1. Proponowany model planowania płynności finansowej 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Przyjęto również założenie dotyczące istnienia dużego zbioru danych, 
zawierającego informacje nieprecyzyjne czy jakościowe. Problem sprowadza 
się do odpowiedzi na pytanie: czy możliwe jest przy danych ograniczeniach 
uzyskanie dokładniejszego prognozowania środków pieniężnych w oparciu o 
dodatkowe informacje pozyskane z wykorzystaniem nowoczesnych technik 
analizy danych. 
 
 
2. Planowanie przepływów pieniężnych  
 
 Jednym z narzędzi wykorzystywanych do planowania przepływów pie-
niężnych jest preliminarz obrotów gotówkowych. Ustalana jest w nim prognoza 
sprzedaży, a następnie szacowane są wpływy i wydatki. Określenie wpływów 
następuje w oparciu o wyznaczone wzorce płatnicze klientów. W przypadku, 
gdy klientów charakteryzuje duża rzetelność płatnicza, dysponując prognozą 
sprzedaży, można precyzyjnie określić termin płatności należności przez klien-
ta. Natomiast w sytuacji znacznej zmienności płatniczej klientów, wyznaczenie 
wzorców płatniczych w oparciu o analizę rozkładu empirycznego opóźnienia 
w płatności należności jest utrudnione. Podejście oparte o preliminarz obrotów 
gotówkowych będzie dalej nazywane klasycznym podejściem planowania prze-
pływów pieniężnych. 
 W tabeli 1 przedstawiono planowanie przepływów pieniężnych z wyko-
rzystaniem podejścia klasycznego.  Przyjęto założenie, że 60% wpływów okre-
su t pochodzi ze sprzedaży w okresie t, 30% ze sprzedaży z okresu t-1, nato-
miast 10% – z okresu t-2. Ponadto przyjęto, że wydatki są równe kosztom  
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w okresach ich poniesienia i obejmują koszty stałe (0,35 mln euro) oraz koszty 
zmienne (60% sprzedaży danego okresu), natomiast początkowa wartość środ-
ków pieniężnych wynosi 0,15 mln euro. 

Tabela 1 
 

Klasyczne podejście do planowania poziomu środków pieniężnych  
(w mln euro) 

 
Miesiąc t 05.08 06.08. 07.08. 08.08. 09.08. 10.08 11.08 12.08 

Sprzedaż St 0,72 0,84 0,79 0,91 0,78 0,69 0,93 1,12 

Wpływy Wpt
1   0,798 0,867 0,82 0,739 0,843 1,02 

Wydatki Wyt
2   0,824 0,896 0,818 0,764 0,908 1,022 

Środki pieniężne 
Pft

3 
  0,124 0,095 0,097 0,072 0,007 0,005 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
 Występowanie w działalności przedsiębiorstwa kosztów stałych implikuje 
większą trafność prognozy wydatków niż prognozy wpływów. Ponadto biorąc 
pod uwagę fakt, że przedsiębiorstwo samo decyduje o terminie regulowania 
swoich zobowiązań, natomiast ma ono ograniczony wpływ na termin regulowa-
nia należności przez klienta, w niniejszej pracy skoncentrowano się na plano-
waniu wpływów. Należy zaznaczyć jednak, że istnieje możliwość wykorzysta-
nia nowoczesnych technik analizy danych również w innych obszarach, na 
przykład do prognozowania wielkości sprzedaży [Relich 2006 i 2007]. 
 W przypadku przedsiębiorstw z wdrożonym systemem informatycznym 
ustalenie wpływów ze sprzedaży następuje zazwyczaj poprzez zestawienie 
sprzedaży dla danych klientów z informacją dotyczącą zaproponowanego klien-
towi terminu kredytu kupieckiego. Niektóre systemy posiadają również możli-
wość zadeklarowania stałej wartości przewidywanego opóźnienia w spłacie 
należności przez klienta, przez co prognoza wpływów jest wyznaczana w spo-
sób bardziej zbliżony do sytuacji rzeczywistych. 
 Jednakże często w praktyce występuje sytuacja, że klient reguluje należno-
ści w różny sposób i z różnym okresem opóźnienia. W przypadku oferowania 
skont za wcześniejszą spłatę należności klient może skorzystać z upustu ceno-
                                                 

1  Wpt = 60%* St + 30%* St-1 + 10%* St-2 
2  Wyt = 0,35 + 60%* St 
3  Pft = Pft-1 + Wpt – Wyt  
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wego. Może on również wybrać regulowanie należności z odroczonym termi-
nem płatności (zwanym kredytem kupieckim). W tej sytuacji klient może doko-
nać płatności za zakupiony towar w terminie, tzn. bezpośrednio po upływie 
okresu kredytu kupieckiego lub z różnym opóźnieniem.  
 Klasyczne podejście pozwala na monitorowanie wieku należności klien-
tów, nie umożliwia jednak określenia czynników wpływających na dane opóź-
nienie w płatności. Wobec tego proponuje się uzupełnić klasyczne podejście 
poprzez wykorzystanie technik drążenia danych do określenia zależności po-
między warunkami transakcji sprzedaży a opóźnieniem w spływie należności. 
Celem wyznaczonych relacji jest nie tylko uzyskanie dokładniejszej prognozy 
wpływów, lecz również pozyskanie informacji dotyczącej wpływu warunków 
płatniczych (wielkości skonta, długości kredytu kupieckiego) na opóźnienie 
w spływie należności. Informacje te następnie mogą zostać wykorzystane przez 
przedsiębiorstwo do określenia zmian warunków płatniczych proponowanych 
klientom, a mających na celu poprawę płynności finansowej. Ze względu na 
długoterminowe następstwa tych zmian, pozyskane informacje mogę mieć dla 
przedsiębiorstwa większe znaczenie niż dokładność w szacowaniu prognozy 
wpływów. 
 Zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami, dotyczącymi korzystania  
z dużego zbioru danych zawierającego informacje o charakterze nieprecyzyj-
nym czy jakościowym, zdecydowano się wykorzystać teorię zbiorów rozmy-
tych. Formalizm zbiorów rozmytych umożliwi wyznaczenie na podstawie da-
nych numerycznych bazy reguł rozmytych. 
 Tworzenie reguł można przeprowadzić w oparciu o następującą procedurę 
[Piegat 2003, Relich 2008, Rutkowska i in. 1999]: 

 wykorzystanie metod klasyfikacji bezwzorcowej do ustalenia liczby 
zbiorów rozmytych, 

 usunięcie reguł sprzecznych, 
 ustalenie struktury systemu rozmyto-neuronowego oraz jej uczenie, 
 wykorzystanie otrzymanej bazy reguł do planowania przepływów pie-

niężnych. 
 Rozmyto-neuronowy (ang. fuzzyneural) system hybrydowy łączy w sobie 
zalety tych dwóch podejść. W przypadku sieci neuronowych największą zaletą 
jest możliwość ich uczenia i adaptacji do nowych warunków. Wadą natomiast 
jest brak algorytmu pozwalającego ustalić optymalną wielkość struktury sieci 
oraz to, że nabyta wiedza jest rozproszona w sieci, przez co zupełnie nieprzy-
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datna dla obserwatora. Wady tej są pozbawione układy z logiką rozmytą. Trud-
ności z pozyskaniem wiedzy od eksperta dotyczącej modelowanego systemu 
spowodowały, zwrócenie się w kierunku pozyskiwania wiedzy z danych pomia-
rowych wejścia/wyjścia systemu. Doprowadziło to do przekształcenia modeli 
rozmytych w sieci neuronowe, zwane ze względu na swą specyfikę rozmytymi 
sieciami neuronowymi. Rozmyta sieć neuronowa może być uczona próbkami 
pomiarowymi wejścia/wyjścia modelowanego systemu z użyciem algorytmu 
wstecznej propagacji błędu w oparciu o gradientowe metody optymalizacji do-
boru wag [Osowski 2000, Zieliński 2000].  
 
2.1. Przykład wykorzystania systemu rozmyto-neuronowego  
 
 Poszczególne klasy opisujące zmienne decyzyjne w praktyce nie występu-
ją w postaci jednorodnych obszarów, lecz w różnym stopniu zachodzą na siebie. 
Jedną z technik umożliwiających klasyfikację obiektów do wielu grup jedno-
cześnie z różnymi stopniami przynależności jest teoria zbiorów rozmytych. 
Wykorzystanie rozmytości pomaga również w rozwiązaniu problemu reguł 
sprzecznych, tzn. tych które posiadają te same przesłanki, ale inne konkluzje.  
W celu określenia liczbowej wartości zmiennej wyjściowej dla danych sygna-
łów wejściowych należy przyjąć pewną metodę wyostrzania, na przykład we-
dług średniej z centrów (ang. center average defuzzification). 
 Gaussowską funkcję przynależności oraz wyostrzanie można przedstawić 
w postaci funkcjonalnego bloku (suma, iloczyn czy funkcja gaussowska), two-
rząc przedstawioną na rysunku 2 sieć wielowarstwową. W ten sposób powstaje 
system rozmyto-neuronowy, którego celem jest utworzenie bazy reguł, wyko-
rzystywanej następnie do planowania przepływów pieniężnych. 
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Rys. 2. Struktura systemu rozmyto-neuronowego 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Doprowadzając na wejście modelowanego obiektu wartości zmiennych 
niezależnych następuje wyznaczenie wielkości wyjściowej systemu rozmyto-
neuronowego. Biorąc pod uwagę charakter zmiennych przyjęto, że zmienne 
opóźnienie w płatności należności przez klienta (OP), wartość transakcji (WT) 
oraz opóźnienie dostawy do klienta (OD) zostaną przedstawione w sposób roz-
myty. W przypadku zmiennej kredyt kupiecki (KK) warunek płatniczy klienta 
w sposób precyzyjny pozwala określić wartość, na przykład kredyt kupiecki 
długości 30 dni. Natomiast typ towaru (TT) może zostać wyszczególniony we-
dług wielkości obrotów przypadających na dany towar. 
 Łączna ilość reguł jest równa liczbie kombinacji zbiorów poprzedników  
i następnika. W przypadku, gdy zmienne wejściowe WT i OD zostaną podzie-
lone na 5 zbiorów rozmytych, KK zostanie podzielony na 3 grupy, natomiast 
TT – na 4, istnieje 300 potencjalnych reguł. W praktyce bierze się pod uwagę 
tylko te reguły, dla których istnieje przynajmniej jedna para wartości wejścio-
wych i wyjściowych zbioru uczącego. Na podstawie zbioru uczącego ustalono 
82 reguł o przykładowej postaci: 
R1: Jeżeli WT1 I OD1 I KK1 I TT1 To OP2 

...  
R82: Jeżeli WT3 I OD5 I KK3 I TT3 To OP4  

y2
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 Po skończeniu etapu uczenia następuje zapisanie parametrów systemu 
rozmyto-neuronowego. Następnie doprowadzając do wejść systemu wartości 
transakcji sprzedaży, na wyjściu zostaje wyznaczona prognoza opóźnienia  
w płatności należności przez odbiorcę. Następnie poprzez dodanie okresu kre-
dytu kupieckiego (KK) do planowanego opóźnienia w płatności (OP) wyzna-
czony zostaje planowany termin regulowania należności przez odbiorcę. Zesta-
wiając terminy z informacjami pieniężnymi, dotyczącymi transakcji sprzedaży 
danych klientów, ostatecznie następuje planowanie przepływów pieniężnych. 
 W proponowanej metodzie tworzenie bazy reguł rozmytych (uczenie sys-
temu) powtarza się dla każdego okresu (miesiąca). W ten sposób dla uzupełnio-
nej bazy danych (o dane dotyczące transakcji sprzedaży w ostatnim okresie), 
następuje ponowne wyznaczenie bazy reguł rozmytych. Zmiany zawartości 
bazy reguł w kolejnych okresach mogą również stanowić dla przedsiębiorstwa 
cenne źródło informacji, dotyczące na przykład zmian rzetelności płatniczej 
klientów. 
 Porównanie jakości prognoz proponowanego podejścia może nastąpić na 
przykład z wykorzystaniem błędu ex post prognozy. Prognozy są wówczas wy-
znaczane na okresy, dla których są już znane rzeczywiste wartości prognozo-
wanej zmiennej. W tym przypadku dane prognostyczne są dzielone na dwie 
części: pierwsza służy do stworzenia modelu prognostycznego i konstrukcji 
prognoz wygasłych, druga – do oceny ich trafności.  
 
 
3. Problematyka wdrożenia systemu rozmyto-neuronowego 
 
 Do cech systemu rozmyto-neuronowego można zaliczyć konieczność za-
deklarowania szeregu parametrów związanych z jego budową i zasadą działa-
nia, takich jak na przykład: algorytm uczenia sieci neuronowej (współczynnik 
uczenia, liczba iteracji), kształt funkcji przynależności, metoda wyostrzania, 
metoda ustalania liczby reguł, podział zbioru danych na uczący i testowy. Pa-
rametry te mają wpływ na postać wyników końcowych uzyskiwanych 
z wykorzystaniem systemu rozmyto-neuronowego, a ich wybór następuje  
w sposób eksperymentalny poprzez porównanie wielkości generowanych przez 
nie błędów oraz dodatkowych informacji związanych na przykład ze zbieżno-
ścią czy złożonością obliczeniową.  
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 Brak jednolitych zasad projektowania systemu może powodować problem 
akceptacji narzędzia przez pracownika rozważanej klasy przedsiębiorstw. Do-
datkowo do ograniczeń związanych z wykorzystaniem systemu hybrydowego 
można zaliczyć problem identyfikacji danych wejściowych do modelu oraz 
powtarzalność i zbieżność wyników końcowych. W proponowanym narzędziu 
podjęto próbę zwiększenia akceptacji użytkownika do przedstawionego systemu 
poprzez zestawienie błędów generowanych przez klasyczny preliminarz obro-
tów gotówkowych i proponowane podejście oraz przypisanie ustawień domyśl-
nych parametrów systemu rozmyto-neuronowego.  
 Jednakże korzystanie wyłącznie z systemu pomocy (kontekstowej) czy też 
z ustawień domyślnych wydaje się niewystarczające dla rozwiązania problemu 
akceptacji użytkownika. W tym przypadku zadaniem konsultanta jest ustalenie 
ustawień „optymalnych” dla danego zbioru danych i prezentacja użytkowniko-
wi zasady działania systemu oraz interpretacji wyników. 
 System rozmyto-neuronowy działa na zasadzie „czarnej skrzynki”, tzn. 
użytkownik nie jest w stanie wyodrębnić ścisłych zależności i wpływu danych 
wejściowych na osiągnięte wyniki. Ta cecha systemu rozmyto-neuronowego 
może powodować brak zaufania do nowoczesnych technik analizy danych. 
Wydaje się, że zaufanie to można zwiększyć poprzez zestawienie prognoz wy-
gasłych (dotyczących minionych okresów) generowanych przez podejścia kla-
syczne i nowoczesne techniki analizy danych. W ten sposób użytkownik ma 
możliwość przekonać się o dokładności prognoz (czy też wielkości ich błędów) 
i przy braku zrozumienia zasad funkcjonowania nowych technik obliczenio-
wych, akceptować je dzięki generowaniu precyzyjniejszych wyników. Rozwią-
zaniem zwiększającym zaufanie użytkownika może być również prezentacja 
warunków, przy których dane podejście generuje precyzyjniejsze prognozy, 
związanych na przykład ze zmienną strukturą sprzedaży czy też zmiennością 
dotyczącą rzetelności płatniczej klienta. 
 
 
Podsumowanie 
 
 W artykule przedstawiono wykorzystanie nowoczesnych technik analizy 
danych (systemu rozmyto-neuronowego) do planowania przepływów pienięż-
nych w przedsiębiorstwie. Użyteczność przedstawionego podejścia jest szcze-
gólnie widoczna w przypadku znacznej zmienności struktury sprzedaży według 
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klientów i ich rzetelności płatniczej, kiedy klasyczne podejścia planowania 
środków pieniężnych zawodzą. Zaprezentowany system planowania przepły-
wów pieniężnych wydaje się szczególnie atrakcyjny w małych i średnich przed-
siębiorstwach, które działając zazwyczaj przy silnej konkurencji, zmuszone są 
do akceptowania wydłużonych terminów regulowania należności ze strony 
swoich klientów i pozyskania dodatkowych źródeł finansowania swojej działal-
ności. 
 Przedstawione podejście oprócz generowania precyzyjniejszych prognoz 
wpływów dla określonej klasy przypadków, posiada jeszcze jedną zaletę. Wy-
znaczona baza reguł może zostać wykorzystana do generowania propozycji 
zmian w obszarach wpływających na płynność finansową. Propozycje te mogą 
być na przykład elementem wielokryterialnego systemu sterowania płynnością, 
który umożliwia przeprowadzenie symulacji uzyskania pożądanego poziomu 
środków pieniężnych. 
 Wykorzystanie nowoczesnych technik analizy danych może prowadzić do 
zwiększenia dokładności wyznaczonych prognoz, lecz z drugiej strony nie-
transparentność tego typu technik (na przykład systemu rozmyto-neuronowego) 
może powodować problem akceptacji narzędzia przez użytkownika. W tym 
przypadku wydaje się właściwe wykorzystanie doświadczenia konsultanta  
w przedstawieniu pracownikowi przedsiębiorstwa korzyści z zastosowania no-
woczesnych technik analiz danych, jak również pomoc przy interpretacji uzy-
skiwanych wyników. 
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THE IMPLEMENTATION PROBLEM OF DATA MINING TECHNIQUES IN ENTERPRISES 

 

 

Summary 

 

 This paper takes into consideration the implementation problem concerning data 

mining techniques in enterprises. In proposed approach used the fuzzyneural system 

that seeks the relations in data base of enterprise. It is an alternative approach as com-

pared to the ones that have been applied so far. The example presented in this paper 

relates the estimation a delay in accounts receivable payment. Additional on the base 

the sought rules, there can try improve the liquidity level. There was proposed, how  

a consultant may increase the user’s acceptance relative to application of data mining 

techniques. 
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ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I INFORMACJĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH 
USŁUGOWYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Współczesny klient przedsiębiorstw usługowych stał się nie tylko konsu-
mentem, ale i prosumentem. „Prosument na rynku usług to taki nabywca, który 
nie zadowala się standardową usługą oferowaną przez usługodawcę, lecz ak-
tywnie oddziałuje na kształt i tworzenie usług oraz sposób ich oferowania”1. 
Ciągłe doskonalenie oferowanych usług prowadzi do hiperkonkurencji, która 
wymusza coraz większą indywidualizację zamówień. W przypadku usług, sto-
pień indywidualizacji jest duży, ze względu na ich specyfikę jako produktów. 
Efektem takiego sposobu działania przedsiębiorstwa na rynku są przeobrażenia 
w zasadach funkcjonowania gospodarki. Stara gospodarka, funkcjonuje na za-
sadach standaryzacji i efektu skali. Natomiast w nowym sposobie gospodaro-
wania dominują: zróżnicowanie i personalizacja przy szybkim obiegu informa-
cji. Obowiązuje zasada kompleksowości zarówno w procesie świadczenia usług 
jak również obsługi klienta, usług posprzedażowych itp. Punktem centralnym 
jest klient, na którym koncentrują się wszelkie działania firmy. Naczelną cechą 

                                                 
1  por. A. Toffler, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997, s.575, 

Jak wygrywać w warunkach hiperkonkurencji, Spotkanie z Ph. Kotlerem, Rzeczpospolita, 6 
marzec 2001. 
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nowej epoki cywilizacyjnej będzie więc szczególne znaczenie wiedzy i infor-
macji jako podstawowych zasobów, zarówno na płaszczyźnie mikroekono-
micznej jak i makroekonomicznej, o czym świadczą określenia tej fazy jako 
społeczeństwa informacyjnego lub gospodarki opartej na wiedzy. Waga tych 
instrumentów wynika przede wszystkim z postępu technicznego i zmian w pre-
ferencjach klientów. Ph. Kotler stwierdza, że „ciągłe udoskonalanie wyrobu, 
dostosowywanie go do najbardziej wysublimowanych potrzeb i oczekiwań na-
bywców stanowi podstawę nowego zjawiska w gospodarce, zwanego hiperkon-
kurencją”. W nowych warunkach gospodarki rynkowej trzeba być hiperkonku-
rencyjnym, gdyż zwykła konkurencyjność nie wystarczy. 
 
 
1. Zarządzanie wiedzą 
 
 Najcenniejszym zasobem firmy w XXI wieku, zarówno w sektorze usłu-
gowym jak i innych są pracownicy i ich wydajność. „ W procesach konkuren-
cyjnych korzyści z tradycyjnych czynników rozwoju i współzawodnictwa, za-
sobów naturalnych, w tym siły roboczej itp., zostały zastąpione przez wiedzę, 
najbardziej wartościowy i nowoczesny czynnik współzawodnictwa i konkuren-
cji.(...). Wiedza i jej pochodne: know – how, nowoczesna technika i technolo-
gia, organizacja i systemy zarządzania, dostęp do informacji z umiejętnością jej 
selekcji i absorbcji oraz stosownego wykorzystania decyzyjnego, sprawność 
logistyczna, marketingowa i lobbystyczna (...) decydują współcześnie o możli-
wościach i sukcesach konkurencyjnych2. W krajach rozwiniętych jest to naj-
ważniejszy czynnik decydujący o ich przetrwaniu i sukcesie. Rozwój i możli-
wości działania firmy są uzależnione od możliwości przyciągnięcia i zatrzyma-
nia najlepszych pracowników umysłowych. Jest to pierwszy i najbardziej fun-
damentalny warunek wypracowania w firmie kluczowych cech konkurencyjno-
ści3. Cechy i umiejętności, które w danym czasie są kluczowymi cechami kon-

                                                 
2  W. Grzywacz, Strategia konkurencji globalnej, w: Konkurencyjność polskiej gospodarki. 

Ogólnopolska Konferencja Przedkongresowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szcze-
cinie, PTE, Szczecin, 2000, s 15. 

3  Przez pojęcie „kluczowa cecha konkurencyjności” należy rozumieć zestaw umiejętności  
i technologii, który pozwala przedsiębiorstwu pozyskać klientów i tym samym osiągnąć sukces 
konkurencyjny. Umiejętność będąca kluczową cechą konkurencyjności powinna spełniać trzy 
kryteria: wartość dla klienta, unikatowość (niepowtarzalność), możliwość rozszerzenia danej 
cechy..por. G. Hamel, C.K. Prahahalad, Przewaga konkurencyjna......, op. cit.,s.168 – 178.  
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kurencyjności, na skutek zmian zachodzących na rynku, mogą stać się zwykłą 
umiejętnością. Pogląd, że wysoka jakość, krótki czas wprowadzania usługi na 
rynek, profesjonalna obsługa klienta są wyróżnikami gwarantującymi przewagę 
konkurencyjną stopniowo stanie się nieaktualny. Przyczyną przechodzenia tych 
elementów do sfery rutynowych elementów przewagi będzie dynamika uczenia 
się konkurentów. Cechy będące konkurencyjnymi staną się naturalnymi para-
metrami oferowanych usług. Konkurenci szybko skopiują każdą innowację 
dzięki benchmarkingowi i analizie zakupionych usług u konkurencji. Współcze-
sny wyścig konkurencyjny już obecnie zmusił przedsiębiorców do niebywałego 
przyspieszenia działań. Należy nieustannie się starać o zajęcie miejsca przed 
konkurentami. Należy więc ciągle ulepszać usługi, podnosić ich jakość, ofero-
wać konsumentowi nowe atrakcje. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 
stała się ciągłym, zorganizowanym procesem. Jedyna znacząca przewaga kon-
kurencyjna może leżeć w zdolności do szybszego uczenia się i dokonywania 
szybszych zmian. Istotnym więc elementem staje się konkurowanie o przy-
wództwo intelektualne, o optymalne łączenie kluczowych cech konkurencyjno-
ści oraz o udział w rynku. Na rynku usług transportowych istotne staje się kon-
kurowanie o potencjał ludzki zaangażowany w proces rozwoju firmy. W wiedzy 
personelu upatrują źródeł sukcesu rynkowego w przyszłości. Rywalizacja po-
między przedsiębiorstwami w zakresie wiedzy odbywa się na czterech pozio-
mach, co przedstawia rysunek 1. 
 Najważniejszy w konkurowaniu o pozycję lidera jest poziom I, który doty-
czy pozyskania lub rozwinięcia składowych umiejętności lub technologii, które 
tworzą kluczową cechę konkurencyjności. W przedsiębiorstwach usługowych 
może to być konkurowanie w zakresie technologii, zdolności pracowników, 
zatrudnienia kluczowych pracowników, ich wiedzy i umiejętności, doświadcze-
nia, partnerów aliansów oraz praw własności intelektualnej. Firmy, które  
w swych działaniach uwzględniają strategię marketingową, konkurują o dostęp 
do poszczególnych umiejętności i technologii, w nich upatrując potencjalnych 
sukcesów.  
 Dla przedsiębiorstw usługowych może to być nawiązywanie partnerskich 
stosunków z potencjalnymi współpracownikami w celu zagwarantowania wy-
łączności współpracy. Konkurowanie na tym etapie może dotyczyć dostępu do 
funduszy Unii Europejskiej, funduszy rządowych, utworzenia spółki z firmą 
posiadającą wymagane umiejętności, przekonania potencjalnych klientów do 
stałej współpracy, pierwszeństwa w zarejestrowaniu patentów chroniących 



Grażyna Rosa 226 

przed kopiowaniem konkretnych rozwiązań, profesjonalnego podejścia do 
klienta i systemu dystrybucji usług.  
 

 
Rys. 1. Poziomy rywalizacji o cechy konkurencyjności w przedsiębiorstwach transpor-
towych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. Hamel, C.K. Prahalad, Przewaga konku-
rencyjna......, op. cit., s. 178. 
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 Poziom II wiąże się z przekształceniem pojedynczych umiejętności, tech-
nologii i strumieni wiedzy w cechę konkurencyjności. Zespół oddzielnych 
umiejętności nie daje w sumie cechy konkurencyjności. Efektem syntezy wy-
mienionych cech powinna być optymalna ich kombinacja i maksymalne wyko-
rzystanie pozyskanego kapitału. Przykładem konkurowania na tym etapie może 
być praca firm spedycyjnych, które wykorzystują umiejętności w zakresie dys-
trybucji, logistyki, usług, obsługi klienta, informatyki, transportu itp.  
 Poziom III to konkurencja o kluczowy produkt, czyli element, który  
w usługach transportowych stanowi główną wartość dla firmy, np. uniwersalnie 
opracowana strategia zarządzania środkami transportu, system informatyczny 
obsługi klienta, bank danych o klientach, badanie wiarygodności partnerów, 
optymalizacja czasu wykonania usługi, system rezerwacji. 
 Ostatnim etapem jest udział marki (czyli konkretnej usługi) w rynku, Naj-
częściej jest on nieco mniejszy od udziału kluczowej cechy usługi. Jest to zja-
wisko uzasadnione, ponieważ kluczowe produkty lub ich cechy są uniwersalne  
i mogą znaleźć zastosowanie w innych sferach działania, np. transporcie, hote-
larstwie, turystyce. Orientacja na określonym rynku jest najważniejszym, ale 
nie jedynym obszarem działania. Strategia konkurowania na poszczególnych 
poziomach może zapewnić przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną. 
 Podsumowując rozważania dotyczące wiedzy (będącej w posiadaniu przez 
pracowników umysłowych), można postawić tezę, że pracownicy dysponujący 
wiedzą są głównym atutem firmy usługowej. Ponieważ nie można ich kupić ani 
sprzedać, nie pojawiają się w efekcie fuzji lub przejęcia, należy stworzyć sys-
tem konkurencji o pracowników na rynku usług. Kapitał ludzki ma charakter 
priorytetowy przy utracie znaczenia tradycyjnych czynników (zasobów rzeczo-
wych i finansowych). Wzrost wydajności pracowników umysłowych daje szan-
se osiągnięcia pozycji lokalnego, krajowego lub światowego lidera. Personel, 
jako jeden z ważniejszych instrumentów marketingowych na rynku usług trans-
portowych stanie się jeszcze ważniejszy, właśnie ze względu na możliwość 
wykorzystania, maksymalizowania wiedzy pracowników i osiągania na tym tle 
przewagi konkurencyjnej. Wiedza będzie więc efektywnym wykorzystaniem 
informacji w działaniu4.  
 

                                                 
4  por. P. F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1999, s. 43.  
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2. Zarządzanie informacją 
 
 Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji, coraz sprawniejsze systemy in-
formacyjne, posiadanie specjalistów od przetwarzania danych stają się warun-
kiem konkurencyjności na rynku. Informacja zyskuje na znaczeniu jako czwarty 
czynnik produkcji5. Ciągłe doskonalenie produktów (usług) prowadzi do ich 
porównywalności, zacierania się różnic pomiędzy najlepszymi i tymi doskona-
lącymi się. Konieczny jest nowoczesny marketing polegający na zdobywaniu 
coraz dokładniejszej wiedzy o tym, czego klient oczekuje. Atutem w tej walce 
będzie precyzja informacji. Przełoży się ona bowiem na trafność podejmowa-
nych decyzji. Narzędziami wiodącymi w pozyskiwaniu i przetwarzaniu infor-
macji stały się: Internet, urządzenia do odczytywania danych, automatyzacja 
procesów świadczenia usług itp. Dla przedsiębiorstw, podejmujących działania 
konkurencyjne, liczą się w zasadzie dwa atrybuty informacji: dostępność i pew-
ność. Najważniejsza w tym względzie będzie kontynuacja fundamentalnych 
założeń firmy: jej misji, wartości itp.6. Nabywca usług oczekuje, że uzyska in-
formacje dotyczące danej usługi w Internecie, porówna szczegóły ceny i wa-
runki sprzedaży pomiędzy różnymi dostawcami w trybie on line, dokona za-
mówienia i zapłaty. Przedsiębiorstwa powinny dysponować bazami danych 
konsumentów, informacji na temat ich indywidualnych preferencji i wymagań, 
dzięki czemu będą mogły lepiej dostosować swą ofertę do konkretnych odbior-
ców. Utrzymywanie stałych nabywców będzie coraz częściej możliwe tylko 
pod warunkiem wdrażania pomysłów przekraczających ich oczekiwania. Kon-
kurentom coraz trudniej będzie przychodzić zdobywanie nowych klientów. 
Liczy się przede wszystkim „stary” klient, który wykaże lojalność wobec aktu-
alnych usługodawców. Segmentacja nabywców według klasycznych kryteriów 
staje się prawie niemożliwa ze względu na ciągłe zmiany w preferencjach na-
bywców. Coraz więcej transakcji będzie zawieranych przy wykorzystaniu me-
diów elektronicznych. W przyszłości pojawi się na przykład kolejny substytut 
usług transportowych – przesyłanie informacji przy pomocy urządzeń teleko-
munikacyjnych. W przyszłości będzie można dostrzec ekonomiczną przewagę 
telekomunikacji nad transportem w wybranych obszarach oddziaływania, np.  
                                                 

5  Do czynników produkcji zalicza się: pracę, kapitał, ziemię (w niektórych podręcznikach 
określaną jako materiał), por. H. J. Warnecke, Rewolucja kultury przedsiębiorstwa, Przedsiębior-
stwo fraktalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 96. 

6  P. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Muza S..A..,Warszawa 2000, s. 94. 
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w dostarczaniu dokumentów. System transportu masowego jest w wielu krajach 
przeciążony do granic wytrzymałości. Uciążliwe stają się zjawiska kongestyjne 
na drogach i autostradach, brak miejsc do parkowania oraz skażenie atmosfery 
spalinami. Uciążliwe w sensie społecznym i ekonomicznym są strajki pracow-
ników transportu, awarie i katastrofy. Kosztowne stają się również dojazdy 
pracowników do pracy. W przypadku, gdy koszt instalacji i działania urządzeń 
telekomunikacyjnych spadnie poniżej kosztu dojazdów do prac, może pojawić 
się możliwość organizowania niektórych rodzajów pracy biurowej w domach 
pracowników. Inżynierowie, kreślarze, programiści komputerowi, pracownicy 
umysłowi w zakresie księgowości, sprawozdawczości, maszynopisania, mogli-
by wykonywać dużą część pracy w domu, eliminując koszty dojazdów do pracy 
(zarówno finansowe jak i energetyczne). Dodatkowym bodźcem takich rozwa-
żań stają się stale rosnące koszty transportu (wzrost ceny paliwa, opłat parkin-
gowych, czasu dojazdu, ubiorów firmowych) oraz utrzymania budynków 
(dzierżawy), koszty ich ogrzewania, energii elektrycznej, sprzątania, eksploata-
cji. W dobie rosnących odległości dojazdów do pracy, wzmagającego się zatło-
czenia na drogach, stosunek czasu poświęcanego na dojazdy do pracy do czasu 
efektywnej pracy stale rośnie. Natomiast model życia współczesnej rodziny 
zakłada coraz większy nacisk na czas spędzany z rodziną, co również wpływa 
na poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie. Natomiast koszty finanso-
we i zużycie energii przez urządzenia (maszyny do pisania, telekopiarki, łącza 
audio i wideo oraz komputery) są relatywnie mniejsze. Telekomunikacja może 
częściowo zastąpić przemieszczanie ludzi – przesyłaniem informacji.  
 
 
3. System informacyjny na rynku  
 
 Systemy informacyjne mogą mieć różny format – od najprostszych, np. 
zapis na papierze aż po wielkie, skomplikowane bazy danych. Najczęściej wy-
korzystywanym narzędziem w przekazywaniu informacji staje się komputer. 
Najbardziej podstawowe ujęcie systemu informacyjnego w przedsiębiorstwach 
przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Elementy systemu informacyjnego 

Źródło: J. Tarkowski, B. Ireståhl, K. Lumsden, Transport – Logistyka, ILiM, Poznań 
1995, s. 304. 

 
 System informacyjny stanowi jak wspomniano integralną część systemów 
logistycznych, bazującą na osiągnięciach informatyki. 
 Informacje w systemie mogą się charakteryzować różnym poziomem jako-
ści. Najczęściej odnosi się ona do następujących kategorii: dostępu do odpo-
wiedniej informacji, rzetelności informacji, komunikatywności. 
 Należy zauważyć, że rewolucja informacyjna wpływa na konkurencję na 
trzy zasadnicze sposoby7: 

1. zmienia strukturę sektora, co zmienia reguły konkurencji, 
2. stwarza przewagę konkurencyjną, umożliwiając firmom osiąganie lep-

szych wyników od tych, które uzyskują ich rywale, 
3. rodzi zupełnie nowe dziedziny działalności, często na bazie obecnych 

operacji firmy.  
 Aby prowadzić skuteczne działania konkurencyjne na rynku usług, przed-
siębiorstwa będą musiały zastosować zaproponowaną przez M. Portera proce-
durę do wykorzystania okazji stworzonych przez informacje8: 

 ocenić nasilenie informacji, 
 określić rolę techniki informacyjnej w strukturze sektora, 
 rozpoznać i uszeregować sposoby uzyskania przewagi konkurencyjnej 

dzięki technice informacyjnej, 
 zbadać, w jaki sposób technika informacyjna mogłaby się przyczynić 

do powstania nowych dziedzin działalności danej firmy, 

                                                 
7  M. E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 92. 
8  por. M. E. Porter, Porter ....op.cit., s. 115 – 119. 
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 opracować plan wykorzystania techniki informacyjnej. 
 Inteligentny system informacji jest więc ważnym warunkiem skutecznej 
realizacji strategii konkurencyjnej. Wynika to z faktu, iż na rynku wygrywa ten, 
kto ma szybką i dokładną informację.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Właściwe zarządzanie wiedzą i informacją jest warunkiem funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw na rynku, szczególnie w aspekcie silnej konkurencji. Dzia-
łania podejmowane w tym zakresie stają się coraz bardziej przemyślane, profe-
sjonalne i stają się podstawą strategii konkurencyjnej przedsiębiorstw. 
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KNOWLEDGE AND INFORMATION MANAGING IN SERVICES COMPANIES 

 

 

Summary 

 

 Appropriate knowledge and information managing is a conditional of functioning 

of companies on the market, especially in an aspect of a strong competition. The article 

includes main directions and specificity of knowledge and information managing in 

services companies. 

 

Translated by Grażyna Rosa 
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WSKAŹNIKI TECHNICZNE I EKONOMICZNE  
ZDALNEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH  

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Współczesny świat to świat zdominowany przez cyfrową informację. We-
dług raportu analitycznego firmy IDC1, już w 2008 roku wielkość światowych 
zasobów informacyjnych przekroczyła 280 eksabajtów, z czego około 35% 
przypada na przedsiębiorstwa. Co więcej, jak ukazują to zamieszczone we 
wspomnianym raporcie dane, można zaobserwować nieustający wzrost objęto-
ści przechowywanych danych. Wzrost ten w odniesieniu do pojedynczego 
przedsiębiorstwa oznacza konieczność ciągłej rozbudowy infrastruktury służą-
cej do przechowania danych, bowiem nawet najbardziej efektywnie wykorzy-
stywane zasoby pamięciowe muszą ulec w pewnym momencie wyczerpaniu. 
Konieczne jest zatem planowanie pojemności – monitorowanie wzrostu objęto-
ści przechowywanych danych i poszukiwanie optymalnego harmonogramu  
i sposobu rozbudowy systemu. 
 Szybki postęp w technologii przechowywania danych pozwala na budowę 
systemów pamięci masowych o coraz większej pojemności, wyższej wydajno-
                                                 

1  Gantz, J. F., Chute, C., Manfrediz, A., Minton, S., Reinsel, D., Schlichting, W., Tonche-
va, A.: “The Diverse and Exploding Digital Universe. An Updated Forecast of Worldwide Infor-
mation Growth Through 2011”. IDC, Framingham, MA, USA, March 2008, 
http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/diverse-exploding-digital-universe.pdf, s. 2. 
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ści, a jednocześnie niższych kosztach produkcji.2 Przykładowo, koszt zakupu 
dysków twardych o łącznej pojemności stu gigabajtów wyniósłby w 1956 roku 
miliard ówczesnych dolarów amerykańskich;3 dwadzieścia pięć lat później 
(w 1981 roku) – około dwudziestu tysięcy dolarów;4 kolejne dwadzieścia pięć 
lat później (w 2006 roku) – sto dolarów.5 Oznacza to, że zwlekanie z rozbudo-
wą zasobów pamięciowych oznacza niższe jej koszty. Jednak doprowadzenie 
do braku wolnej pojemności może zaburzyć działanie organizacji i doprowadzić 
do poważnych strat. Sposobem na zabezpieczenie się przed taką sytuacją, za 
cenę mniejszą niż w przypadku zakupu większej pojemności pamięci jest „pa-
mięć na żądanie” (ang. storage on demand). Rozwiązanie to polega na zamon-
towaniu przez dostawcę sprzętu rezerwowych pamięci masowych, za które 
płatność nastąpi dopiero wtedy, gdy zostaną one faktycznie wykorzystane. 
 Najbardziej elastycznym rozwiązaniem, wymagającym jednak adekwatnej 
infrastruktury sieciowej, jest zdalna pamięć na żądanie (ang. remote storage on 
demand) – odpłatne wykorzystanie zasobów pamięciowych znajdujących się 
poza systemem organizacji. Może ona opierać się na infrastrukturze lokalnych 
usługodawców informatycznych lub wykorzystywać dostępne globalnie usługi 
internetowe, jak na przykład Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).6 
 Decyzja o zdalnym przechowywaniu danych musi opierać się na analizie 
efektywności ekonomicznej przechowywania danych, która pozwoli zweryfi-
kować ekonomiczne uzasadnienie takiego rozwiązania. Musi być to ocena 
wszechstronna, uwzględniać nie tylko oszczędności uzyskane przy normalnej 
pracy systemu, ale także ewentualne zwiększone ryzyko niezaspokojenia po-
trzeb informacyjnych organizacji, co może prowadzić do zakłócenia jej rozwo-

                                                 
2  Por. prawo Moore’a ilustrujące szybkość postępu w technologii przetwarzania danych. 

Zob. Turban, E., Leidner, D., McLean, E., Wetherbe, J.: Information Technology for Manage-
ment: Transforming Organizations in the Digital Economy, John Wiley & Sons, Nowy Jork, NY, 
USA, 2006, s. 27. 

3  Smith, I.: “Historical Notes about the Cost of Hard Drive Storage Space”, 
http://www.littletechshoppe.com/ ns1625/winchest.html, 21 January 2008. 

4  Tamże. 
5  Gray, J.: “Long Term Storage Trends and You”, http://research.microsoft.com/~Gray/ 

talks/IO_talk_2006.ppt, 28 September 2006. 
6  Wilkes, J., Hoover, C., Keer, B., Mehra, P., Veitch, A.: Storage, data, and information 

systems, Hewlett-Packard Laboratories, Palo Alto, CA, USA, 2008, s. 24.  
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ju, zakłócenia jej funkcjonowania przez pewien czas, niemożności jej funkcjo-
nowania przez pewien czas, a nawet jej unicestwienia.7 
 Podstawowym narzędziem niezbędnym do wykonania takiej oceny są 
odpowiednio dobrane wskaźniki. W niniejszej pracy zaproponowano zestaw 
wskaźników opartych na autorskiej metodyce oceny efektywności zarządzania 
przechowywaniem danych,8 które mogą być z powodzeniem zastosowane  
w omawianym celu. Wskaźniki podzielono na dwie grupy: wskaźniki technicz-
ne odnoszą się jedynie do walorów eksploatacyjnych oraz wskaźniki ekono-
miczne uwzględniają dodatkowo koszty użytkowania. 
 
 
1. Wskaźniki techniczne przechowywania danych 
 
 Najważniejszą grupę wskaźników technicznych stanowią te odnoszące się 
do bezpieczeństwa przechowywania danych i funkcjonowania systemu. Pierw-
szy z nich, wskaźnik niezawodności mierzy stosunek czasu działania zdalnej 
pamięci masowej m do czasu, w którym jej działanie było pożądane: 
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gdzie: 

 tN(m) oznacza całkowity czas niedostępności pamięci m w rozpatrywa-
nym okresie, 

 tU oznacza całkowity czas działania badanego systemu w rozpatrywa-
nym okresie. 

 Wskaźnik niezawodności osiąga maksymalną wartość 100%, gdy w rozpa-
trywanym okresie nie było przestojów w działaniu pamięci; minimalną – 0%, 
gdy pamięć pozostawała niedostępna przez cały rozpatrywany okres. 
 Wskaźnik dostępności mierzy stosunek liczby udanych prób dostępu do 
zdalnej pamięci masowej m do liczby wszystkich podjętych prób dostępu do 
niej: 
                                                 

7  Kolbusz, E., Nowakowski, A.: Informatyka w zarządzaniu, Metody i systemy, Wydaw-
nictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 1999, s. 41. 

8  Swacha J.: „Zarządzanie przechowywaniem danych: zarys praktycznej metodyki oceny 
efektywności”, [w:] Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi, red. Orłowski, C., 
Kowalczuk Z., Szczerbiński, E., Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Gdańsk 2008, 
s. 139-146. 
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gdzie: 

 frc(m) to liczba udanych operacji odczytu danych z pamięci m w rozpa-
trywanym okresie, 

 fwc(m) to liczba udanych operacji zapisu danych w pamięci m w rozpa-
trywanym okresie, 

 ffc(m) to liczba nieudanych prób dostępu do pamięci m w rozpatrywa-
nym okresie. 

 Wskaźnik dostępności osiąga maksymalną wartość 100%, gdy w rozpa-
trywanym okresie każda próba dostępu do danych zakończyła się sukcesem; 
minimalną – 0%, gdy każda próba dostępu do danych zakończyła się porażką. 
Wskaźnik integralności danych mierzy stosunek objętości danych, które udało 
się z sukcesem przechować w zdalnej pamięci masowej m do objętości danych, 
które próbowano w niej przechować: 
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gdzie: 

 F(m) oznacza zbiór plików przechowywanych w pamięci m w rozpa-
trywanym okresie, 

 fl oznacza średnią wielkość pliku (zbioru danych) f w rozpatrywanym 
okresie,  

 flt ma wartość 0, jeżeli na koniec rozpatrywanego okresu zachowała 
się przynajmniej jedna kopia zbioru danych f, lub 1, jeżeli nie ma ani 
jednej kopii zbioru danych f, 

 frt oznacza, ile razy odtwarzano zbiór danych f w rozpatrywanym 
okresie; liczba ta nie uwzględnia pierwszego odtworzenia zbioru da-
nych f, jeżeli jego utrata lub uszkodzenie nastąpiło przed początkiem 
rozpatrywanego okresu. 
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 Wskaźnik integralności osiąga maksymalną wartość 100%, gdy w rozpa-
trywanym okresie nie nastąpiła utrata jakiegokolwiek zbioru danych; wartość 
0% oznacza utratę wszystkich oryginalnie przechowywanych danych; teore-
tycznie, wskaźnik ten może osiągnąć nawet wartości ujemne (jeżeli nastąpiłaby 
ponowna utrata odzyskanych wcześniej danych). 
 Wskaźnik przydziału przestrzeni pamięciowej zdalnej pamięci masowej m 
określa stopień, w jakim pamięć została udostępniona na potrzeby użytkowni-
ków: 
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gdzie: 

 MP(m) oznacza zbiór przydziałów dyskowych odnoszących się do 
pamięci m w rozpatrywanym okresie, 

 mpV oznacza średnią wielkość przydziału mp w rozpatrywanym okre-
sie,  

 mpt oznacza czas trwania przydziału mp w rozpatrywanym okresie, 
 V(m) oznacza średnią objętość pamięci m w rozpatrywanym okresie, 
 |T| oznacza długość rozpatrywanego okresu. 

 Wskaźnik przydziału przestrzeni pamięciowej osiąga wartość 100%, gdy 
przez cały rozpatrywany okres przestrzeń pamięciowa była w pełni przydzielo-
na użytkownikom, natomiast 0%, gdy przez cały rozpatrywany okres była nie-
przydzielona. W przypadku, gdy w systemie stosuje się over-provisioning,9 
wartość tego wskaźnika może przekroczyć 100%. 
 Wskaźnik wykorzystania przestrzeni pamięciowej zdalnej pamięci maso-
wej m określa stopień, w jakim pamięć została wykorzystana na potrzeby użyt-
kowników: 
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9 ”Introduction to Storage Technologies”, Citrix, Fort Lauderdale, FL, USA, 2008, s. 19, 

http://support.citrix.com/servlet/KbServlet/download/17979-102-
18995/Introduction_to_Storage_Technologies.pdf. 
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gdzie: 
 F(m) oznacza zbiór plików przechowywanych w pamięci m w rozpa-

trywanym okresie, 
 fl oznacza średnią wielkość pliku (zbioru danych) f w rozpatrywanym 

okresie,  
 ft oznacza łączny czas przechowywania pliku f w rozpatrywanym 

okresie, 
 V(m) oznacza średnią objętość pamięci m w rozpatrywanym okresie, 
 |T| oznacza długość rozpatrywanego okresu. 

 Wskaźnik wykorzystania przestrzeni pamięciowej osiąga maksymalną 
wartość 100%, gdy przez cały rozpatrywany okres dostępna przestrzeń pamię-
ciowa była całkowicie wypełniona danymi użytkowników; minimalną – 0%, 
gdy nie przechowywano na niej jakichkolwiek danych użytkowników. 
 Przeciętna szybkość odczytu danych przechowywanych na zdalnej pamięci 
masowej m określa przeciętną szybkość, z jaką dane były z niej odczytywane 
przez użytkowników: 
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gdzie: 

 AR(m) oznacza zbiór wszystkich udanych operacji odczytu danych 
przechowywanych w pamięci m w rozpatrywanym okresie, 

 al oznacza wielkość porcji danych odczytanej przy operacji a w baj-
tach,  

 at oznacza łączny czas realizacji operacji a w sekundach. 
 Przeciętna szybkość odczytu danych wyrażona jest w bajtach na sekundę. 
 Im jest wyższa, tym odczytywanie danych z pamięci zdalnej odbywało się 
szybciej. 
 Przeciętna szybkość zapisu danych na zdalnej pamięci masowej m określa 
przeciętną szybkość, z jaką dane były na niej zapisywane przez użytkowników: 
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gdzie: 

 AW(m) oznacza zbiór wszystkich udanych operacji zapisu danych  
w pamięci m w rozpatrywanym okresie, 
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 al oznacza wielkość porcji danych zapisanej przy operacji a w bajtach,  
 at oznacza łączny czas realizacji operacji a w sekundach. 

 Przeciętna szybkość zapisu danych wyrażona jest w bajtach na sekundę. 
Im prędkość jest wyższa, tym zapisywanie danych w pamięci zdalnej odbywa 
się szybciej. 
 
 
2. Wskaźniki ekonomiczne przechowywania danych 
 
 Przy wykorzystaniu zdalnych pamięci masowych można wyróżnić cztery 
najważniejsze grupy kosztów, które powinny być brane pod uwagę: 

 opłatę za wykorzystanie (i ewentualnie rezerwację) pamięci zdalnej, 
 koszty połączenia sieciowego z dostawcą usługi, 
 koszt czasu pracowników związany z oczekiwaniem na odczytywane 

danych, 
 straty wynikające z braku dostępu do danych i utraty danych. 

 Pierwszą z wymienionych grup kosztów ujmuje średni koszt przechowania 
jednego bajta danych w pamięci m w rozpatrywanym okresie: 
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gdzie: 

 MC(m) oznacza łączną opłatę wniesioną za użytkowanie pamięci m  
w rozpatrywanym okresie wyrażoną w złotych, 

 |T| oznacza długość rozpatrywanego okresu, 
 F(m) oznacza zbiór plików przechowywanych w pamięci m w rozpa-

trywanym okresie, 
 fl oznacza średnią wielkość pliku (zbioru danych) f w rozpatrywanym 

okresie,  
 ft oznacza łączny czas przechowywania pliku f w rozpatrywanym 

okresie. 
 Średni koszt przechowania jednego bajta danych wyrażony jest w złotych 
na bajt. Im jest niższy, tym koszt przechowanie danych w pamięci zdalnej jest 
niższy. 
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 Kolejne dwie grupy kosztów ujęto w następnym wskaźniku, średnim kosz-
cie dostępu do przechowywanych danych w pamięci m w rozpatrywanym okre-
sie: 
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gdzie: 

 nc oznacza koszty całkowite użytkowania (dzierżawy i obsługi) nie-
zbędnego przy dostępie do pamięci m łącza telekomunikacyjnego w 
przeliczeniu na sekundy, 

 wc oznacza średni całkowity koszt czasu pracy użytkownika wykorzy-
stującego dane przechowywane w pamięci m w przeliczeniu na sekun-
dy, 

 AR(m) oznacza zbiór wszystkich udanych operacji odczytu danych 
przechowywanych w pamięci m w rozpatrywanym okresie, 

 |AR(m)| oznacza liczbę wszystkich udanych operacji odczytu danych 
przechowywanych w pamięci m w rozpatrywanym okresie, 

 AW(m) oznacza zbiór wszystkich udanych operacji zapisu danych  
w pamięci m w rozpatrywanym okresie, 

 |AW(m)| oznacza liczbę wszystkich udanych operacji zapisu danych  
w pamięci m w rozpatrywanym okresie, 

 at oznacza łączny czas realizacji operacji a w sekundach. 
 Średni koszt dostępu do przechowywanych danych wyrażony jest w zło-
tych.  
 Całkowitą wartość strat wynikających z braku dostępu do danych i utraty 
danych przechowywanych w pamięci m w rozpatrywanym okresie, w tym kosz-
ty poniesione na odtworzenie utraconych danych, ujmuje poniższa formuła: 
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gdzie: 

 AF(m) oznacza zbiór wszystkich nieudanych operacji dostępu do da-
nych przechowywanych w pamięci m w rozpatrywanym okresie, 
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 auv oznacza łączne straty wynikające z niepowodzenia dostępu a do 
pamięci, 

 F(m) oznacza zbiór plików przechowywanych w pamięci m w rozpa-
trywanym okresie, 

 flt ma wartość 0, jeżeli na koniec rozpatrywanego okresu zachowała 
się przynajmniej jedna kopia zbioru danych f, lub 1, jeżeli nie ma ani 
jednej kopii zbioru danych f, 

 flv oznacza łączne straty wynikające z utraty pliku f, w tym wartości 
utraconych korzyści i ewentualne kary, 

 frc oznacza łączne koszty jednokrotnego odtworzenia zbioru danych f, 
 frt oznacza, ile razy odtwarzano zbiór danych f w rozpatrywanym 

okresie; liczba ta nie uwzględnia pierwszego odtworzenia zbioru da-
nych f, jeżeli jego utrata lub uszkodzenie nastąpiło przed początkiem 
rozpatrywanego okresu. 

 Całkowite koszty użytkowania pamięci zdalnej m w rozpatrywanym okre-
sie można uzyskać przy pomocy poniższej formuły: 
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, (11) 
 Odniesienie uzyskanej w ten sposób wartości do całkowitych kosztów 
posiadania lokalnej pamięci masowej (w tym kosztów jej rozbudowy i zabez-
pieczenia odpowiedniej wielkości rezerwowej przestrzeni pamięciowej) pozwa-
la ocenić ekonomiczną zasadność wykorzystania w organizacji do przechowy-
wania danych pamięci zdalnych. Jeżeli przez LC(m) oznaczymy koszty posia-
dania pamięci lokalnej o identycznej pojemności, jak rozważana pamięc zdalna 
m, to ogólny wskaźnik efektywności ekonomicznej wykorzystania pamięci 
zdalnej będzie miał postać: 
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 Wartość wskaźnika efektywności poniżej 100% oznacza, że lepsze roz-
wiązanie w rozważanej sytuacji stanowi pamięć lokalna. Wartość wskaźnika 
powyżej 100% oznacza, że wykorzystanie pamięci zdalnej jest uzasadnione 
ekonomicznie. 
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Podsumowanie 
 
 Szybki wzrost objętości przechowywanych danych charakteryzuje więk-
szość systemów informacyjnych. Praktyczną alternatywę dla rozbudowy wła-
snej infrastruktury służącej do przechowania danych stanowi zdalna pamięć na 
żądanie, pozwalająca na wykorzystanie zasobów pamięciowych znajdujących 
się poza systemem organizacji.  
 Rozwiązanie takie ma zarówno zalety (mniejsze nakłady inwestycyjne  
a także koszty użytkowania i administracji, większa możliwość szybkiego do-
stosowania wielkości zasobów pamięciowych do zmieniających się potrzeb 
organizacji), jak i wady (silne uzależnienie od sieci telekomunikacyjnej, wyższe 
ryzyko niedostępności lub utraty danych). W niniejszej pracy zaproponowano 
zestaw wskaźników odnoszących się do najważniejszych kryteriów eksploata-
cyjnych i ekonomicznych przechowywania danych, które mogą znacząco uła-
twić i zobiektywizować proces podjęcia decyzji o zdalnym przechowywaniu 
danych. 
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ECONOMIC EFFICIENCY INDICATORS FOR REMOTE DATA STORAGE 

 

 

Summary 

 

 The fast growth of the volume of data stored in contemporary information systems 

makes it necessary to repeatly extend their data storage capabilities. The remote storage 

on demand is a practical alternative to upgrading the technical infrastructure, as it 

makes it possible to use storage resources outside of the organisation’s system.  

 Such a solution has both advantages (lower investment spending, limited mainten-

ance and administration costs, better flexibility with changing storage requirements) and 

drawbacks (high data transmission network requirements, higher risk of data inaccessi-

bility or loss). In this paper a set of indicators has been proposed that measure the cru-

cial technical and economic aspects of data storage, thus they can be used in order to 

simplify and objectify the decision process regarding usage of remote data storage. 
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ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PROCESACH B+R 
 
 
 
 Zdecydowana większość innowacji to rekombinacja istniejącej już wiedzy. 
Jest to odzwierciedlone w ulepszonych i nowych produktach. W przypadku 
działalności badawczo-rozwojowej istotne jest natomiast pozyskiwanie nowej 
wiedzy1. Stąd można wysunąć wniosek, iż związek działalności badawczo-
rozwojowej z szeroko pojętą wiedzą jest oczywisty. 
 Rezultatem działalności badawczo-rozwojowej jest wzrost zasobów nowej 
wiedzy lub praktyczne jej zastosowanie. Istnieje więc naturalna konieczność 
odnawiania zasobów wiedzy, jej pomnażania i dzielenia się nią. Skutecznym 
tego sposobem są prace zespołowe integrujące różne dyscypliny wiedzy, do-
świadczenia, style myślenia, zasoby posiadanej wiedzy. Ważna jest również 
dystrybucja i absorpcja wiedzy, natomiast główną rolę w stosunku do procesu 
absorpcji spełnia wiedza zmagazynowana w umysłach pracowników2. 
 W umysłach pracowników kryje się znaczna część zasobów wiedzy przed-
siębiorstwa. Im większa jest rola wiedzy w procesie tworzenia wartości, tym 
większe jest znaczenie intelektualne aktywności wysoko wykwalifikowanych 
pracowników. Ich praca nie jest już „czynnikiem produkcji” – są oni twórcami  

                                                 
1  Innovation policy in a knowledge-based economy, European Commision, Enterprise Di-

rectorate-General, EUR 17023, June 2000, s. 2. 
2  J. Baruk, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 58-

59. 
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i właścicielami aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa3. Wiedza zbiorowa, 
jak również indywidualna pracowników komórek B+R jest ważnym elementem 
strategii badawczo-rozwojowej oraz konkurencyjnej przedsiębiorstw. W prze-
ciwieństwie do surowców naturalnych i podzespołów dostępnych na rynku, 
kompetencji kupić nie można. Powstają one w wyniku długotrwałego procesu 
gromadzenia wiedzy i dlatego ich znaczenie jest niezwykle istotne w walce 
konkurencyjnej4. 
 Gdy mowa o budowaniu potencjału wiedzy oraz o koncepcjach, sposobach 
i metodach jego praktycznego wykorzystania, to warto zwrócić uwagę na roz-
maite orientacje wiedzy ludzkiej. Tak więc mamy orientację poznawczą (onto-
logiczno-epistemologiczną), która wiąże się z ciekawością intelektualną czło-
wieka, a więc ciągłym poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „co jakie jest?”.  
Z kolei orientacja praktyczna koncentruje się na „wiedzić jak” (ang. know-
how), a zatem wiedzieć jak coś zrobić. Chodzi tu więc o sposoby, podejścia, 
metody, procedury, polityki itp. Większe znaczenie ma tutaj doświadczenie 
praktyczne. Instytucjonalnie biorąc, pierwsza orientacja wiąże się bardziej  
z częścią badawczą sfery B+R, druga zaś - z jej częścią rozwojową (pracami 
rozwojowymi, wdrożeniowymi)5. 
 Wykorzystywanie wiedzy znajdującej się w otoczeniu przedsiębiorstwa 
Cohen i Levinthal nazwali „zdolnością absorpcyjną” (ang. absorptive capacity). 
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzili, iż podstawowa funkcja dzia-
łów badań i rozwoju to niejednokrotnie nie opracowywanie nowych technologii 
i produktów, ale umiejętne zdobywanie wiedzy zewnętrznej. Okazało się, że 
więcej czasu poświęcano na szukanie odpowiedzi na nurtujące pytania w litera-
turze specjalistycznej niż na prowadzenie właściwych badań laboratoryjnych6. 
Z takiego samego stanowiska wychodził również Simon, który stwierdził, że  
w jednostkach badawczych więcej wiedzy zdobywa się przez studiowanie spe-

                                                 
3  K. R. Harrigan, G. Dalmia, Knowledge workers: The last Bastion of Competetive Advan-

tage, Planning Review 1991, nr 19 (6), s. 4-9. 
4  I. Dierickx, K. Cool, Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competetive Advan-

tage, Management Science 1989, nr 35 (12), s. 1504-1511. 
5  L.W. Zacher, Społeczeństwo wiedzy in statu nascendi [w:] Zarządzanie wiedzą we 

współczesnych organizacjach, Monografie i opracowania nr 4, red. J. Kisielnicki, Oficyna Wy-
dawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda łazarskiego, Warszawa 2003, s. 49. 

6  W.M. Cohen, D.A. Levinthal, Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and 
Innovation, Administrative Science Quarterly 1990, nr 35 (1), s. 147. 
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cjalistycznej literatury niż w wyniku samodzielnych badań7. Można zatem po-
wiedzieć, że to ciągłe poszukiwanie i podążanie za trendami, a także przyswa-
janie nowoczesnych rozwiązań czy technologii jest istotną sferą aktywizującą 
działy badawcze w przedsiębiorstwach. 
 Osiągnięcia naukowe i technologiczne bezpośrednio wpływają na sferę 
B+R tworząc pewną bazę wiedzy nowych osiągnięć naukowych, stosowanych 
technologii oraz wiedzy o nowych lub projektowanych produktach. Może to 
wpływać na ukierunkowanie badań własnych. Można zatem wykorzystywać 
(adaptować) wyniki badań innych instytucji naukowych do własnych celów8. 
Sfera B+R dysponuje zatem mniejszym czasem na wytwarzanie wiedzy, która 
może być w niedługim czasie przekształcona w ulepszony czy innowacyjny 
produkt, co z kolei ma duże znaczenie w przypadku skracania cyklu życia pro-
duktów.  
 Strategia przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacyjność powinna 
wskazywać kierunki rozwoju badań stymulując rozwój potencjału intelektual-
nego9. Współcześnie strategia przedsiębiorstwa powinna kłaść duży nacisk na 
wzrost wartości organizacji przez dbałość o rozwój wiedzy wewnętrznej i swo-
jego potencjału intelektualnego10. Szybki wzrost ilości informacji i rozwój wie-
dzy oraz rosnąca specjalizacja badań powodują, że przedsiębiorstwa często nie 
są w stanie wypracować własnego know-how. To sprawia, że potrzebna wiedzę 
muszą pozyskiwać z zewnątrz, na przykład korzystając z osiągnięć jednostek 
badawczo-rozwojowych, ośrodków akademickich, państwowych agend badaw-
czych i przedsiębiorstw specjalizujących się w badaniach nad nowymi techno-
logiami11. 

                                                 
7  H.A. Simon, Bounded Rationality and Organizational Learning, Organization Science 

1991, nr 2 (1), s.132.  
8  F. Mroczko, Wiedza w procesach B+R [w:] Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, 

red. G. Kobyłko, M. Morawski, Difin, Warszawa 2006, s. 205. 
9  E. Stańczyk-Hugiet, Organizacyjne uwarunkowania implementacji strategii wiedzy [w:] 

Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność gospodarki, red. J. Skalik, Prace Naukowe 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1045, Wrocław 2004, s. 380. 

10  F. Mroczko, Wiedza w procesach B+R…, op. cit., s. 204. 
11  B. Kogut, U. Zander, Knowledge of the Firm. Combinative Capabilities and the Replica-

tion of Technology, Organization Science 1992, nr 3 (3), s. 383-397. 
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Rys. 1. Źródła pozyskiwania wiedzy przez przedsiębiorstwa 

Źródło: G. Kobyłko, M. Morawski, Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, 
Warszawa 2006, s. 207. 

 
 Podstawowym źródłem wiedzy, która przekształca się w innowacyjny 
produkt, jest właśnie własne zaplecze B+R. Odgrywa ono dużą rolę w zakresie 
wytwarzania nowej, unikatowej wiedzy, a prace badawcze realizowane we wła-
snych laboratoriach mogą powodować opracowanie innowacyjnych produktów. 
Znaczące odkrycia, a zatem i nowa wiedza powstająca w wyniku podjętych prac 
B+R wewnątrz przedsiębiorstwa, jest zwykle wiedzą wysoce specjalistyczną 
dotyczącą ściśle wybranych problemów12. 
 Działalność B+R jest przedsięwzięciem kosztownym. Wymaga utrzymania 
wysoko wykwalifikowanej kadry oraz infrastruktury laboratoryjnej i całego 
wyposażenia rzeczowego. Ponadto, jest ona inwestycją ryzykowną, którą mogą 
podjąć przedsiębiorstwa prowadzące jednocześnie wiele tematów badawczych 
(redukcja ryzyka). Zatem duże firmy dysponujące zasobami wiedzy technicznej, 
odpowiednimi środkami finansowymi, wykwalifikowaną kadrą oraz rozwiniętą 
infrastrukturą badawczą mogą podejmować określone ryzyko powołując zespo-
ły badawcze, proponując rozbudowany program badań jednocześnie motywując 
kadrę do intensyfikacji prowadzonych badań13.  

                                                 
12  G. Kobyłko, M. Morawski, op. cit., s. 207. 
13  F. Mroczko, Ryzyko innowacji opartej na wiedzy [w:] Strategie wzrostu wartości przed-

siębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Kreos, Szczecin 2004, s. 923. 
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 Ze względu na fakt, iż niejednokrotnie działy badawcze wielu firm nie są 
w stanie rozwijać nowych kompetencji własnymi siłami, coraz częściej nawią-
zują one współpracę z partnerami zewnętrznymi. Ich udział w procesie rozwija-
nia wiedzy może przyjąć formę ścisłej współpracy z działem badawczym przed-
siębiorstwa lub też niezależnych badań. Istnieją rozmaite formy kooperacji w 
zakresie działalności badawczej Jedne dotyczą współpracy z konkurentami, 
inne polegają na zlecaniu części badań innym przedsiębiorstwom czy instytu-
cjom14. Przedsiębiorstwa, poszukując zewnętrznych źródeł wiedzy, stwarzają 
dodatkowe możliwości dla instytutów badawczych i ośrodków akademickich. 
Formy współpracy w dziedzinie badań i rozwoju przedstawia rysunek 2. 
 

 
 

Rys. 2. Formy współpracy w dziedzinie badań i rozwoju 

Źródło: A. Picot, R. Reichwald, Ausflosung der Unternehmung?, Zeitschrift fur Betrieb-
swirschaft 1994, s. 561 [w:] G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, op. cit., s. 143. 

 
 Należy również dodać, iż kooperacja jest szczególnie istotna w gałęziach 
przemysłu intensywnie wykorzystującego szybki postęp nauki, w których każdy 

                                                 
14  K. Brockhoff, Forschung und Entwicklung – Planung und Kontrolle, Oldenbourg, Mu-

nich-Vienna 1992, s. 45 i nast. [w:] G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, op. cit., s. 144. 
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nowy produkt jest efektem pracy badawczej sieci firm, z których każda specja-
lizuje się jedynie w wąskich fragmentach procesu projektowania, produkcji  
i dystrybucji15. 
 Ścisły związek pomiędzy wiedzą zdobytą w procesie B+R, a produkcją  
i rynkiem został zaprezentowany na rysunku 3. W procesach B+R występuje 
przepływ wiedzy pomiędzy badaniami podstawowymi, stosowanymi w kierun-
ku prac rozwojowych. Przy okazji badań podstawowych, przepływ wiedzy do 
badań stosowanych może być przyczynkiem do powstania koncepcji nowego 
produktu. Są one zatem ściśle zespolone z pozostałymi elementami sfery B+R. 
Na dalszym etapie prac, a zatem w badaniach stosowanych i pracach rozwojo-
wych następuje dalsze poszerzanie wiedzy, które skutkować może jej prze-
kształceniem w nowy, innowacyjny produkt16. Sfera B+R reprezentuje zatem 
pewien bardzo ważny produkt, a konkretnie produkt intelektualny, którego war-
tość określić jest niełatwo.  
 Niezbędny jest także etap wytwarzania prototypu projektu. Dla usunięcia 
ewentualnych niedoskonałości powstałych we wcześniejszych etapach prac 
związanych z jego kreowaniem, niezbędne jest uwzględnienie sprzężenia 
zwrotnego między badaniami podstawowymi, stosowanymi i pracami rozwo-
jowymi. 
 Badania przeprowadzone w roku 2007 na grupie 162 przedsiębiorstw 
przemysłowych województwa zachodniopomorskiego deklarujących ponosze-
nie nakładów na działalność B+R były podstawą do wysnucia kilku wniosków 
dotyczących poziomu wiedzy reprezentowanej przez pracowników. Poziom 
wiedzy jest w tym przypadku jednoznaczny z poziomem wyszkolenia poszcze-
gólnych pracowników. Ocena poziomu wiedzy jest odpowiednikiem oceny 
poziomu dopasowania kwalifikacji (poziomu wyszkolenia) pracowników do 
rodzaju prowadzonej działalności.  
 

                                                 
15  A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, op. cit., s. 89. 
16  K. Krzakiewicz, Innowacje w zarządzaniu antykryzysowym [w:] Zmiana warunkiem suk-

cesu…, op. cit., s. 67.  
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Rys. 3. Model rozwoju nowego produktu oparty na wiedzy 

Źródło: G. Kobyłko, M. Morawski, Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, 
Warszawa 2006, s. 207. 
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 Rysunek 4 przedstawia procentowy rozkład poziomu wyszkolenia pra-
cowników wśród przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego, które 
ponosiły nakłady na działalność B+R. Ze względu na chęć zbadania faktyczne-
go wykorzystania potencjału ludzkiego, pytanie w ankiecie dotyczące poziomu 
wyszkolenia pracowników nie odnosiło się do wykształcenia formalnego, lecz 
do poziomu dopasowania kwalifikacji pracowników do potrzeb teraźniejszych  
i przyszłych organizacji. W znakomitej większości, gdyż na poziomie 77,8%, 
pracodawcy deklarowali wysokie kwalifikacje swoich pracowników. Wyniki 
ankiety nie powinny dziwić, gdyż wśród przedsiębiorstw aktywnych badawczo 
absolutnym kluczem do sukcesu jest posiadanie wysoko wyszkolonego zaple-
cza kadrowego. To właśnie poziom wyszkolenia kadr i jej dostępność stawiane 
są na pierwszym miejscu przez teoretyków i praktyków zagadnień sfery B+R, 
jako czynnik krytyczny dla aktywizacji tego obszaru działalności przedsię-
biorstw. 

 
Rys. 4. Poziom wyszkolenia pracowników przedsiębiorstwach przemysłowych woje-
wództwa zachodniopomorskiego ponoszących nakłady na działalność badawczo-
rozwojową 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

  
 Rysunek 5 ilustruje poziom kooperacji przedsiębiorstw przemysłowych 
województwa zachodniopomorskiego z innymi jednostkami, w tym jednostka-
mi sfery B+R. Opisuje strukturę odpowiedzi na pytania dotyczące ilości zaan-
gażowanych w tych procesach pracowników i innych pytań dotyczących 
współpracy. 

Poziom wyszkolenia pracowników
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Rys. 5. Liczba pracowników zaangażowanych we wspólne projekty przedsiębiorstw 
przemysłowych województwa zachodniopomorskiego ponoszących nakłady na działal-
ność badawczo-rozwojową. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 
 Najliczniejszą grupą, aż 42,1% są podmioty delegujące do współpracy 
przy wspólnych projektach od 1 do 5 pracowników, kolejną grupą 28,4% są 
przedsiębiorstwa angażujące od 6 do 10 pracowników. Podmioty kierujące do 
kooperacji od 11 do 20 oraz od 21 do 50 i więcej niż 51 pracowników stanowiły 
odpowiednio 12,6%, 12,6% oraz 4,2%. 
 Na rysunku 6 przedstawiono z kolei mechanizmy transferu wiedzy z jakich 
korzystały kooperujące, zachodniopomorskie przedsiębiorstwa ponoszące na-
kłady na B+R. Na pierwszym miejscu stawiano spotkania i prezentacje, znacz-
nie mniej przedsiębiorstw używało przekazywania dokumentacji i dostarczenia 
gotowego projektu bądź prototypu. Ostatnie trzy drogi współpracy znacznie 
ograniczają wymianę wewnętrznej wiedzy i know-how, działania takie mogą 
być podyktowane ochroną własnych technologii czy rozwiązań technicznych, 
które stanowią swoistą przewagę konkurencyjną. Ostatnie dwie grupy podmio-
tów korzystały z drogi formalnej i transferu pracowników jako podstawy ko-
operacji.  

Liczba pracowników zaangażowanych we wspólny projekt
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Rys. 6. Mechanizmy transferu wiedzy w procesach kooperacji przedsiębiorstw przemy-
słowych województwa zachodniopomorskiego ponoszących nakłady na działalność 
badawczo-rozwojową 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 
 Analiza oceny poziomu wyszkolenia pracowników przynosi ciekawe wy-
niki. Większość przedsiębiorstw oceniało poziom wyszkolenia swoich pracow-
ników jako wysoki. Podmiotami najwyżej oceniającymi swoje kadry były 
przedsiębiorstwa z sektora niskiej i średnio-niskiej techniki, aż 70% z nich 
stwierdziło wysokie kwalifikacje.  
 Wydatnie odmiennego zdania były podmioty reprezentujące wysoką tech-
nikę wśród tej grupy tylko niecałe 7% z nich określało poziom wyszkolenia 
swoich zasobów ludzkich jako wysoki. To ciekawe spostrzeżenie ukazuje zwią-
zek pomiędzy poziomem kultury technicznej organizacji, a jej zapotrzebowa-
niem na wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. 
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Rys. 7. Rozkład oceny kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw przemysłowych wo-
jewództwa zachodniopomorskiego ponoszących nakłady na B+R i reprezentujących 
wysoką technikę 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.  

 
 Badanie dowodzi, że średni i niski poziom techniczny przedsiębiorstwa 
może zadowolić się przeciętnie wykwalifikowaną kadrą lecz podmiot nowocze-
sny technologicznie województwa zachodniopomorskiego z trudem jest w sta-
nie zapewnić sobie dostęp do najwyższej klasy specjalistów. Fakt ten zdaje się 
potwierdzać coraz częściej poruszany przez reprezentantów sfery B+R postulat, 
iż to nie bariery techniczne czy technologiczne wpływają tak destymulująco jak 
na przykład odpływ wyszkolonych pracowników za granicę. 
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Rozkład oceny kwalifikacji pracowników wśród przedsiębiorstw 
wysokiej techniki

Wysokie kwalifikacje Niskie kwalifikacje



Katarzyna Szopik-Depczyńska 256 

  
Rys. 8. Rozkład oceny kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw przemysłowych wo-
jewództwa zachodniopomorskiego ponoszących nakłady na B+R i reprezentujących 
średnio-niską technikę 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 
 Aktywna polityka przedsiębiorstwa w obszarze badawczo-rozwojowym 
pociąga za sobą nie tylko konieczność ponoszenia nakładów finansowych  
w zakresie infrastruktury technicznej, ale również utrzymywanie i ciągłe do-
skonalenie kadry pracowniczej o bardzo wysokich kwalifikacjach. W społe-
czeństwie opartym na wiedzy przyjmuje się, że jakość i poziom wyszkolenia 
pracowników stanowi najważniejszy z zasobów firmy a kultura techniczna jest 
tylko narzędziem a skuteczność jej wykorzystania zależy od potencjału pracow-
ników. W powyższym kontekście nie dziwią wyniki przeprowadzonego mode-
lowania pokazujące, że przedsiębiorstwa w regionie zachodniopomorskim in-
westujące w B+R charakteryzują poziom wyszkolenia swoich pracowników 
jako wysoki.  
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KNOWLEDGE MANAGEMENT IN R&D PROCESSES 

 

Summary 

 

 It is a must for all companies willing to survive on the market to master  

a knowledge management. It is specially R&D activity which is based on creating and 

managing of new knowledge. Evolving capability of the enterprises depends on syste-

matic creation and adaptation of knowledge which fulfill quintessence of research and 

development. Companies need to gain ability to provide the best quality of human re-

sources as a key factor to managing R&D activity.  

 The article shows a connection between knowledge and R&D activity in the en-

terprises. The paper not only describes concept of knowledge and it’s connection with 

R&D but also contains results of research performed in 2007 on a group of 162 enter-

prises that incurred expenses on research and development during years 2004-2006. 
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ZARZĄDZANIE PROCESAMI DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ DLA POTRZEB 
DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Dla przedsiębiorstw funkcjonujących w konkurencyjnym otoczeniu dzia-
łalność innowacyjna stanowi jedno ze źródeł zdobywania pożądanej pozycji na 
rynku. Prowadzona jest ona poprzez wymianę z tym otoczeniem różnorodnych 
strumieni, a mianowicie wiedzy, innych zasobów, pomysłów, dóbr i usług. Naj-
częściej opiera się na tworzeniu i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć (pro-
jektów). W rezultacie ich prowadzenia powstają nowe rozwiązania w zakresie 
produktów, procesów, rozwiązań organizacyjnych lub sposobów funkcjonowa-
nia. Ich podstawą jest wiedza akumulowana przez członków organizacji oraz 
wiedza tworzona i gromadzona poza nią. Charakteryzuje się ona specyficznymi 
cechami, a mianowicie dominacją, niewyczerpalnością, symultanicznością  
i nieliniowością. Pozyskanie tej wiedzy oraz dzielenie się nią jest jednym  
z kluczowych warunków sukcesu organizacyjnego. Może być ono z powodze-
niem wykorzystane także w działaniach o charakterze innowacyjnym. Uwarun-
kowania procesami dzielenia się wiedzą dla potrzeb działalności innowacyjnej 
oraz narzędzia stosowane w zarządzaniu tymi procesami są przedmiotem anali-
zy w niniejszym opracowaniu. 
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1. Zarządzanie procesami dzielenia się wiedzą zakumulowaną wewnątrz przedsię-
biorstwa dla potrzeb jego działalności innowacyjnej  
 
 W teorii zarządzania coraz bardziej popularna jest koncepcja, według któ-
rej najważniejszym zasobem współczesnych gospodarek jest wiedza, a działa-
niem - proces uczenia się organizacji i jej członków1. W społeczeństwie opar-
tym na wiedzy menedżer jest odpowiedzialny za przyswajanie lub tworzenie 
wiedzy i jej wykorzystywanie w działaniu. Dzielenie się wiedzą jest możliwe 
wtedy, gdy się ją posiada, niezależnie od tego jakie są źródła jej pochodzenia, 
zewnętrzne czy wewnętrzne. Polega ono na rozpowszechnianiu wiedzy, czy to 
w drodze jej transferu, charakteryzującego się jednostronnym przepływem wie-
dzy, czy w drodze wymiany. Może dokonywać się podczas kontaktów osobi-
stych lub za pośrednictwem technologii informacyjnych. Procesowi dzielenia 
się wiedzą służy szczególnie praca zespołowa, tzw. wspólnoty wymiany do-
świadczeń (communities of practice - CoPs), warsztaty, podczas których anali-
zuje się przypadki a także dyskutuje nad sprawozdaniami i raportami. Ponadto 
sprzyjają mu wywiady z ekspertami, szkolenia oraz spotkania nieformalne, 
które wprowadzają atmosferę otwartości i zaufania2, takie jak wyjazdy integra-
cyjne, spotkania poza pracą, rozgrywanie zespołowych gier3. Wymianę lub 
transfer wiedzy umożliwia ponadto praktyka przenoszenia pracowników do 
innych obszarów oraz tworzenie i powszechne korzystanie z baz danych, zawie-
rających zestaw najlepszych praktyk z różnych dziedzin4.  
 Wiedzę można zdefiniować jako jakościową cechę właściwą człowiekowi, 
pozyskiwaną i rozwijaną w efekcie procesu uczenia się. Tworzy ona przestrzeń 
dla wyborów dokonywanych przez właściciela wiedzy. W literaturze występują 
różne podejścia do definiowania wiedzy. Przykładowo P. Drucker określa wie-
dzę jako płynną mieszankę doświadczenia, wartości i informacji wypływają-

                                                 
1  P. F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999, s. 13-14, 38-44; 

G. Nizard, Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 167.  

2  A. Kijewska, Wiedza w przedsiębiorstwach jako organizacjach uczących się, „Organi-
zacja i Kierowanie” 2003, z. 3, s. 63 i nast.; A. Ardchivili, V. Page, T. Wentling, Motivation and 
bariers to participation in virtual knowledge-sharing communities of practice, ęJournal of Know-
ledge Managementę 2003, No 7, s. 73 i nast. 

3  M. Hammer, D. Leonard, T. Davenport, Why Don’t We Know More About Knowledge?, 
„Sloan Management Review” 2004, No. 45/4, s. 16. 

4  Organizing Business Knowledge: The MIT Process Handbook, red. T. W. Malone, K. 
Crowston, G. A. Herman, The MIT Press, Boston 2003. 
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cych z kontekstu i eksperckiej wnikliwości, które dostarczają podstaw do oceny 
i przyswajania nowych doświadczeń lub informacji5. Zaś według G. Probsta, 
S. Rauba i K. Romhardta jest to ogół wiadomości i umiejętności wykorzysty-
wanych przez jednostki do rozwiązywania problemów, przy czym obejmuje on 
zarówno elementy teoretyczne, jak i praktyczne, a także ogólne zasady i szcze-
gółowe wskazówki postępowania. Jej podstawą są informacje i dane. Stanowi 
ona dzieło jednostek i reprezentuje ich przekonania dotyczące zależności przy-
czynowo-skutkowych6. Znaczenie wiedzy w działaniu podkreślają m.in. 
T. H. Davenport, D. W. De Long i M. Beers. Według nich wiedza jest wysoko-
wartościową formą informacji, którą można zastosować do podejmowania de-
cyzji i działania. Jest to informacja połączona z doświadczeniem, kontekstem, 
interpretacją i refleksją7. Na twórcze znaczenie wiedzy wskazuje E. Skrzypek. 
Definiuje wiedzę jako uporządkowane odzwierciedlenie stanu rzeczywistości  
w umyśle człowieka, postawy twórczej, kreowania nowych rozwiązań oraz 
procesów8. Ta ostatnia definicja wiedzy wydaje się najbardziej odpowiadać 
procesom innowacyjnym w organizacji. Są one efektem twórczego podejścia do 
wiedzy posiadanej przez jej pracowników i gromadzonej w organizacji a także 
wiedzy na temat potrzeb i pragnień nabywców oraz możliwych sposobów ich 
zaspokojenia zakumulowanej poza tą organizacją. Wiedza ta ostatecznie znaj-
duje ucieleśnienie w procesach, produktach oraz rozwiązaniach z zakresu struk-
tur organizacyjnych. W działalności innowacyjnej większe znaczenie ma tzw. 
uczenie się generacyjne (antycypacyjne), polegające na zastosowaniu wiedzy na 
wyższym poziomie, niż uczenie adaptacyjne, odnoszące się głównie do dosto-
sowywania się i reagowania na zaistniałą sytuację. Ten typ uczenia określa się 
również mianem podwójnej pętli uczenia. Wymaga on od organizacji stałego 
eksperymentowania i badania jego rezultatów oraz jednoczesnych zmian  
w organizacyjnej bazie wiedzy.  

                                                 
5  P. F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, op. cit., s. 28. 
6  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Kraków 2002, s. 

35. 
7  T. H. Davenport, D. W. De Long, M. Beers, Successful Knowledge Mnagement Projects, 

„Sloan Management Review” 1998, nr 39/2, s. 43. 
8  E. Skrzypek, Zarządzanie wiedzą i informacją jako podstawa zintegrowanego systemu 

zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju 
przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, AE w Krakowie, TNOiK Oddział w Krakowie, Kraków 
2000, s. 24. 



Urszula Szulczyńska 262 

 Z punktu widzenia procesów wykorzystania wiedzy w organizacji istotny 
jest podział wiedzy na ukrytą (nazywaną też wiedzą cichą) (implicit/tacit 
knowledge) i jawną (zwaną również wiedzą dostępną) (explicit knowledge). 
Pierwszy rodzaj to wiedza silnie związana z człowiekiem, który ją posiada. 
Dostęp do niej jest trudny, ponieważ z jednej strony obejmuje ona niesformali-
zowane i trudne do wykrycia umiejętności lub zdolności. Z drugiej zaś strony 
dotyczy wartości, ideałów, przekonań, modeli mentalnych i spostrzeżeń tak 
głęboko tkwiących w jej właścicielu, że przyjmuje się je za oczywiste.  
 Wiedzę ukrytą przekazuje się na ogół ustnie, podczas wspólnego rozwią-
zywania problemów lub w drodze obserwacji i naśladownictwa. Często odbywa 
się to w ramach relacji nauczyciel (przekazujący/ transmitujący wiedzę) i uczeń 
(absorbujący wiedzę). Z kolei wiedza jawna ma postać wiedzy wyrażonej w 
formalnym języku, zapisanej na różnego rodzaju nośnikach, np. dokumentach 
papierowych lub elektronicznych. Może mieć postać baz danych, kartotek, 
książek, broszur, fachowych publikacji, raportów, formuł itd. Jej pozyskanie, 
gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie jest względnie łatwe. Efektywne 
wykorzystanie wiedzy jawnej może jednak natrafiać na szereg przeszkód. Moż-
na do nich zaliczyć rozproszenie wiedzy w różnych miejscach i formach, co 
prowadzi do trudności w identyfikacji tego gdzie i w jakiej formie jest ona zapi-
sana. Nie zawsze wiadomo w jaki sposób połączyć informacje, by można je 
było efektywnie wykorzystać. Ponadto trudności może sprawiać oddzielenie 
wiedzy aktualnej od nieaktualnej, co prowadzi do niebezpieczeństwa podjęcia 
nietrafnych decyzji9.  
 Według I. Nonaki i innych pierwotnym źródłem wiedzy są pojedyncze 
osoby. Ani grupy ani organizacje same w sobie nie potrafią jej tworzyć, lecz 
mogą pobudzać do jej generowania jednostki i wspierać je w tym procesie. 
Wiedza zatem powstaje na poziomie indywidualnym, po czym, w wyniku wza-
jemnych interakcji pomiędzy jednostkami oraz pomiędzy organizacjami, prze-
chodzi na coraz wyższe poziomy, najpierw na poziom grupowy, a później na 
poziom organizacyjny i międzyorganizacyjny. Ponadto ma miejsce wzajemne 
oddziaływanie wiedzy ukrytej (cichej) i wiedzy jawnej, dzięki czemu zwiększa 
się zarówno ilość jak też jakość wiedzy. Proces ten autorzy nazywają konwersją 
wiedzy (knowledge conversion). Wyróżniają oni cztery sposoby konwersji wie-

                                                 
9  T. Jakubowski, Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych, „Gazeta IT” 2003, nr 

6/14, s. 3. 
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dzy, a mianowicie: socjalizację (socialization) polegającą na zamianie wiedzy 
cichej w wiedzę cichą, eksternalizację (externalization) sprowadzającą się do 
przekształcenia wiedzy cichej w wiedzę jawną, łączenie (combination) odno-
szącą się do zamiany wiedzy formalnej w wiedzę formalną i internalizację (in-
ternalization) polegającą na przekształceniu wiedzy formalnej w wiedzę cichą10. 
 Dla potrzeb działalności innowacyjnej kluczowe znaczenie ma proces eks-
ternalizacji oraz proces łączenia wiedzy. Efektem tego pierwszego jest zwięk-
szenie dostępności wiedzy w rezultacie przekształcenia tej jej części, która 
wcześniej znajdowała się w umysłach lub pamięci pojedynczych osób w taką 
postać, z której mogą skorzystać inni, co jednocześnie prowadzi do spadku nie-
bezpieczeństwa utraty wiedzy w rezultacie śmierci lub odejścia z pracy pracow-
ników posiadających unikatową wiedzę. Wiedza ukryta zostaje bowiem wyra-
żona przy pomocy dostępnych pojęć, metafor, hipotez, analogii oraz modeli. 
Nie jest to proces łatwy, ponieważ język jest często nieadekwatny, nieodpo-
wiedni lub niewystarczający do wyrażenia obrazów, intuicji czy odczuć. Prze-
jawem tego procesu może być np. zgłaszanie pomysłów na nowy produkt lub na 
kierunek, w którym można doskonalić stosowaną technologię lub rozwiązanie 
organizacyjne. Dlatego też eksternalizacji może sprzyjać zbiorowe myślenie  
i współdziałanie oraz zastosowanie metod naukowej interpretacji, takich jak 
indukcja, dedukcja czy analogia. Szczególnie przydatne przy tworzeniu pomy-
słów na nowe rozwiązania jest zastosowanie analogii, polegające na znajdowa-
niu podobieństw pomiędzy rzeczami, pomimo występujących między nimi róż-
nic. Pozwala ona zrozumieć to co nieznane dzięki czemuś znanemu i przenieść 
sposoby rozwiązania jednych problemów na rozwiązywanie innych. Z kolei 
łączenie polega na kombinacji różnych elementów wiedzy jawnej w sposób 
prowadzący do powstawania nowej wiedzy. Najczęściej odbywa się to w rezul-
tacie dzielenia się wiedzą podczas kontaktów mających postać bezpośrednich 
spotkań, rozmów, wymiany doświadczeń, jak też kontaktów odbywających się 
za pośrednictwem różnych narzędzi technologii informacyjnych, takich jak 
telefon, obieg dokumentów, czaty przez Internet. Przetwarzanie wiedzy istnie-
jącej polegać może na jej selekcjonowaniu, porządkowaniu, ujednolicaniu, pod-
dawaniu kategoryzacji lub syntezie. Zastosowanie tych metod pozwala na two-
rzenie baz danych/ baz wiedzy, które ostatecznie rozpowszechniane są wśród 

                                                 
10  I. Nonaka, R. Toyama, T. Konno, SECI, BA and Leadership: a Unified Model of Dynam-

ic Knowledge Creation, „Long Range Planning” 2000, No. 33, s. 9-17.  
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członków danego przedsiębiorstwa lub udostępniane są odpłatnie jego klien-
tom11. Proces łączenia wiedzy znajduje zastosowanie podczas generowania 
pomysłów na nowe rozwiązania w zakresie produktów, procesów, rozwiązań 
organizacyjnych. Jest on przydatny także w dalszych etapach procesu innowa-
cyjnego, takich jak tworzenie koncepcji nowego produktu czy prace projekto-
we, dotyczące zarówno zaprojektowania samego produktu jak też sposobu jego 
wytwarzania lub komercjalizacji. Przykładem zastosowania procesu kombinacji 
wiedzy może być inwestowanie w rozwój najważniejszych technologii a na-
stępnie łączenie ich w różne konfiguracje, które doprowadzą do tworzenia no-
wych produktów na podstawie analogii do już istniejących. Ponadto efektem 
wymienionych procesów konwersji wiedzy może być szybsze i bardziej trafne 
znajdowanie w każdej z faz procesu innowacyjnego alternatyw dostępnych 
rozwiązań szczegółowych oraz wybór alternatyw optymalnych. 
 W przypadku zarządzania procesami dzielenia się wiedzą ukrytą kluczowe 
znaczenie ma identyfikacja osób posiadających potrzebną wiedzę oraz pobu-
dzenie tych osób do przekazywania jej innym osobom lub jej ujawniania  
w postaci pomysłów na doskonalenie rozwiązań stosowanych w organizacji. 
Natomiast w przypadku wiedzy jawnej najważniejsza wydaje się identyfikacja 
miejsc i form jej magazynowania, identyfikacja tego które zasoby wiedzy są 
aktualne a które utraciły na aktualności, określenie powiązań pomiędzy kon-
kretnymi wycinkami wiedzy oraz zapewnienie dostępu do danych wycinków 
wiedzy, by można było z nich korzystać w sposób skuteczny i efektywny.  
 Przydatny z punktu widzenia działań innowacyjnych jest także podział 
wiedzy na wiedzę typu know-what, know-why, know-how i know-who. Pierwszy 
z typów dotyczy wiedzy o faktach. Wiedzę tę, w zależności od potrzeb, można 
poddawać agregacji względnie dezagregacji. Można ją łatwo dzielić na części  
w zależności od rodzaju wycinka rzeczywistości, której ona dotyczy. W dzia-
łalności innowacyjnej bardziej od niej przydatna jest wiedza typu know-why. 
Dotyczy ona bowiem znajomości zależności pomiędzy procesami i zjawiskami, 
przy czym często odwołuje się ona do wiedzy naukowej. Znajomość zależności 
pomiędzy zmiennymi pozwala zidentyfikować warunki, jakie winny być speł-
nione dla osiągnięcia pożądanych skutków. Wiedza typu know-how ma postać 
umiejętności lub zdolności do wykonania określonej czynności praktycznej. 

                                                 
11  I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000, 

s. 85-92. 
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Najczęściej wywodzi się ona z doświadczenia i jest rozwijana i utrzymywana 
przez jednostki i organizacje. Może być, podobnie jak wiedza typu know-why, 
przedmiotem transakcji rynkowych. Z kolei wiedza typu know-who pozwala 
zidentyfikować podmioty posiadające wiedzę niezbędną w danej dziedzinie 
oraz określić jej charakter. Jest ona szczególnie istotna dla potrzeb działalności 
innowacyjnej, która na ogół prowadzona jest w oparciu o pracę zespołów inter-
dyscyplinarnych, angażujących specjalistów z różnych dziedzin. Ich łatwa iden-
tyfikacja oraz określenie zakresu posiadanej przez nich wiedzy może znacznie 
usprawnić prowadzenie tej działalności. Kluczowym problemem w zarządzaniu 
dzieleniem się wiedzą na potrzeby działalności innowacyjnej będzie zatem 
określenie dziedzin wiedzy niezbędnych w realizacji konkretnego projektu in-
nowacyjnego, identyfikacja osób posiadających wiedzę z danego zakresu, mo-
tywowanie ich do bycia kreatywnym oraz do współpracy z innymi osobami  
a także koordynowanie ich działalności12.  
 Jako że duża część wiedzy powstaje poza organizacją, jej tworzeniu i dys-
trybuowaniu sprzyja zakładanie i utrzymywanie przez przedsiębiorstwo wła-
snych komórek badawczo-rozwojowych oraz prowadzenie w firmie szkoleń  
i treningów. Podkreśla się w literaturze znaczenie dla organizacji chcących 
opierać swą działalność na tworzeniu wiedzy i dzieleniu się nią takich czynni-
ków jak budowanie relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym zaufaniu 
oraz znoszenie barier organizacyjnych, biurokratycznych i komunikacyjnych. 
Tworzeniu tzw. wspólnot wymiany doświadczeń (communities of practice),  
w których najefektywniej zachodzi proces uczenia się, sprzyja temu bowiem 
swobodny obieg ludzi i informacji. Pracownicy należący do takiej wspólnoty 
zdobywają i wymieniają potrzebną wiedzę oraz zwiększają zadowolenie z wy-
konywanej pracy, co czyni ich miejsce pracy bardziej atrakcyjnym13. Częstą 
praktyką wykorzystywaną przez przedsiębiorstwa jest podkupowanie ludzi dys-
ponujących potrzebną wiedzą lub wykazujących się dużą kreatywnością a na-
wet przejmowanie czy łączenie się z przedsiębiorstwem odznaczającym się 
dużą dynamiką rozwoju w oparciu o posiadane przez siebie zasoby wiedzy. 
Praktyka ta pozwala uzyskać dostęp do wiedzy jawnej chronionej lub do wiedzy 

                                                 
12  T. Clarke, Ch. Rollo, Capitalising Knowledge: Corporate Knowledge Management In-

vestments, ”Creativity and Innovation Mnagement” 2001, No. 10/3, s. 178. 
13  T. H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge: How Organizations Manage 

What They Know, Harvard Business School Press, Boston 1998, [cyt. za:] M. Strojny, 
Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji, „Przegląd Organizacji” 2000, nr 2, s. 23-24. 
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utajnionej, stanowiących cenny zasób innej firmy, często w sposób szybszy  
i tańszy niż przy zastosowaniu innych sposobów14. 
 Według zwolenników tzw. procesowego podejścia do zarządzania wiedzą 
procesy z nią związane opierają się na wzajemnych interakcjach między jed-
nostkami, grupami i organizacjami. Istotne znaczenie w tych procesach odgry-
wają strategia, struktura organizacyjna, ludzie i kultura wraz z systemem warto-
ści, na którym jest ona zbudowana oraz technologia. Wszystkie wymienione 
czynniki powinny się nawzajem wspierać, winny pobudzać inicjatywę pracow-
ników i sprzyjać atmosferze twórczego zaangażowania15.  
 Wspomniano wcześniej, że efektywność procesów zachodzących w orga-
nizacji, a szczególnie procesów innowacyjnych, jest funkcją zakresu w jakim 
wiedza o potrzebach i preferencjach nabywców oraz możliwościach ich zaspo-
kojenia jest tworzona i współdzielona w organizacji. Skutkuje to ilością i jako-
ścią generowanych pomysłów na nowe produkty lub na nowe (względnie udo-
skonalone) technologie czy sposoby funkcjonowania. Podczas gdy uczestnictwo 
w wymianie wiedzy, zwłaszcza gdy ma ona charakter ekwiwalentny, może być 
szerzej akceptowane przez jej uczestników, niechęć do dokonywania transferu 
wiedzy tych osób, które wiedzę przekazują, może występować stosunkowo 
często. Może ona wynikać z lęku o utrzymanie w przedsiębiorstwie pozycji 
eksperta w danej dziedzinie. Posiadacz unikatowej wiedzy zyskuje w przedsię-
biorstwie pozycję monopolisty. Z kolei dzielenie się wiedzą wywołuje utratę tej 
pozycji. Może to prowadzić do spadku autorytetu, zmniejszenia możliwości 
konkurowania z innymi pracownikami o stanowiska, o gratyfikacje finansowe, 
czy wreszcie, w razie konieczności zwolnienia części pracowników, o utrzyma-
nie się w pracy. W przypadku gdy pracownik postrzegany jest jako niezastąpio-
ny, jego substytucja jest znacznie utrudniona. Występuje zatem konflikt miedzy 
interesami indywidualnymi posiadacza wiedzy a interesem organizacji. Pew-
nym sposobem na ograniczenie tej bariery jest stosowanie wobec pracowników 

                                                 
14  W. Kotarba wiedzą jawną chronioną nazywa wiedzę, która na danym terytorium i w da-

nym czasie podlega ochronie prawnej na rzecz określonego podmiotu, natomiast wiedzą utajnioną 
– nieujawnione do wiadomości publicznej informacje, co do których przedsiębiorca podjął dzia-
łania pozwalające zachować ich poufność. Por. W. Kotarba, Zarządzanie wiedzą chronioną w 
przedsiębiorstwie, Orgmasz, Warszawa 2001, s. 18-20. 

15  V. Grover, T. H. Davenport, General Perspectives on Knowledge Management: Foster-
ing a Research Agenda, „Journal of Management Information Systems” 2001, No. 18/1, s. 12-13; 
T. H. Davenport, D. W. De Long, M. C. Beers, Successful Knowledge Management Projects, op. 
cit., s. 47-53. 
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zasady zbiorowej odpowiedzialności za wyniki. Może ono wyzwalać z jednej 
strony postawy twórcze, wychodzące poza ustaloną konwencję działań. Z dru-
giej strony jednak może prowadzić do asekuranctwa i niechęci do podejmowa-
nia ryzyka i ograniczania twórczych postaw przez osoby obawiające się popeł-
nienia pomyłki i jej zbiorowych konsekwencji. Dlatego też w funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa należałoby wpisać możliwości popełniania błędów i ograni-
czania ich skutków. Brak obaw przed karą za nietrafną decyzję, czy brak sku-
teczności w działaniu mógłby przekonać pracowników, że twórcze postawy, to 
jest wysuwanie pomysłów i eksperymentowanie, jest akceptowane a nawet po-
żądane przez organizację. Chodzi tu o stworzenie warunków do polepszenia  
w organizacji pozycji osób kreatywnych, poszukujących pomysłów na doskona-
lenie sposobów jej funkcjonowania. Nie wystarczy jednak zachęcanie pracow-
ników do przedstawiania tych pomysłów i pomaganie w ich wdrożeniu. Nie-
zbędne wydaje się stworzenie pracownikom poczucia bezpieczeństwa oraz mo-
tywowanie do podejmowania przedsięwzięć prowadzących do ich samorozwoju 
i do podejmowania ryzyka. Najważniejsze jest jednak zbudowanie systemów 
motywacyjnych promujących kreatywność, przede wszystkim nagradzających 
za kreatywne zachowania. Docenianie pracowników za poddawanie pomysłów 
na nowe rozwiązania, podnoszenie kwalifikacji, dzielenie się wiedzą z innymi 
pracownikami, podejmowanie współdziałania w rozwiązywaniu problemów, 
pomaganie tym współpracownikom, którzy nie mają dostatecznych kompeten-
cji, chęć służenia im radą, uczestnictwo w pracy zespołowej winno być nagra-
dzane przede wszystkim nagrodami finansowymi i możliwościami awansu. 
Dobrą metodą pobudzania współpracy może być stosowanie sytemu ocen opar-
tych na wynikach całego zespołu. W ten sposób nie tylko przezwycięża się nie-
chęć pracowników osiągających lepsze wyniki do dzielenia się wiedzą, ale tak-
że skłania się ich do pomocy osobom mniej wydajnym i kreatywnym16. Człon-
kowie zespołu winni być specjalistami z różnych dziedzin, wykazującymi się 
jednocześnie pasją w działaniach. Z kolei wyzwolenie zaangażowania i pasji 
można dokonać w efekcie delegowania uprawnień do podejmowania ważnych 
decyzji dotyczących prowadzonego projektu na podwładnych, z pewną dozą 
opieki nad nimi, np. w postaci udzielania im rad i dzielenia się z nimi odpowie-
dzialnością.  

                                                 
16  K. M. Bartol, S. Abhishek, Encouraging knowledge sharing: the role of organizational 

reward systems, „Journal of Leadership & Organizational Studies” 2002, No 9, s. 64-71. 
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2. Zarządzanie wiedzą klientów  
 
 Wiedza na temat potrzeb i problemów nabywców pozwala na ograniczenie 
niepewności na temat przyjęcia przez rynek stworzonych przez przedsiębior-
stwo produktów. Gdy są one odpowiedzią na potrzeby i problemy nabywców, 
niepewność dotycząca akceptacji ich charakterystyk, jakości, ceny oraz osiągów 
związanych z wykorzystaniem produktu znacznie się zmniejsza. Dlatego też  
w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwo winno korzystać nie tylko z wie-
dzy swoich menedżerów i pracowników, między innymi o klientach, ale rów-
nież z wiedzy samych klientów. Główne różnice pomiędzy zarządzaniem wie-
dzą pracowników, nazywaną przez M. Gibberta, M. Leibolda i G. Probsta za-
rządzaniem wiedzą (knowledge management), zarządzaniem relacjami z klien-
tami (customer relationship management) a zarządzaniem wiedzą klientów 
(customer knowledge management) prezentuje tabela 1.  
 Zgodnie z prezentowanym podejściem klienci nie tylko stają się aktywny-
mi uczestnikami procesów innowacyjnych, lecz oczywiście korzystają z ich 
efektów. Przekształcenie roli klientów z biernych odbiorców produktów w ak-
tywnych współtwórców wartości można osiągnąć ograniczając bariery motywa-
cyjne i poznawcze w procesie dzielenia się wiedzą. Jednym ze sposobów wyko-
rzystania wiedzy klientów jest prosumeryzm. Polega on na oddelegowaniu  
w ręce klientów pewnych działań i funkcji pierwotnie wykonywanych we-
wnątrz przedsiębiorstwa. Dobrym przykładem takiego postępowania może być 
IKEA, która konsumentom pozostawiła zadanie składania mebli z modułów  
i części w taki sposób, jaki był dla nich najdogodniejszy. Firmy stosujące takie 
praktyki winny zachęcać klientów do przedstawiania sugestii dotyczących pro-
duktów i ich doskonalenia. Innym sposobem pobudzającym dzielenie się klien-
tów ich wiedzą z producentem jest wspólne uczenie się oparte na pracy zespo-
łowej (team-based co-learning). Wymaga ono rekonfiguracji struktury przed-
siębiorstwa oraz systemu wartości. Przykładowo Xerox przekształcił się z pro-
ducenta kserokopiarek w firmę pomagającą w zarządzaniu dokumentami.  
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Tabela 1 
 
Zarządzanie wiedzą klientów a zarządzanie relacjami z klientami i zarządzanie 

wiedzą wewnątrz przedsiębiorstwa 
 

Wyszcze-
gólnienie 

Zarządzanie wiedzą 
pracowników (KM) 

Zarządzanie relacjami 
z klientami (CRM) 

Zarządzanie wiedzą klientów 
(CKM) 

Obszary 
poszu-
kiwania 
wiedzy 

Pracownicy, zespoły, 
firma, sieci w których 
przedsiębiorstwo działa 

Bazy danych o klientach 
Doświadczenie klientów, ich 
kreatywność i (nie) zadowolenie z 
dóbr/usług  

Aksjomaty 
„Gdybyśmy tylko wiedzie-
li co wiemy” 

„Utrzymanie klientów 
jest tańsze niż pozyska-
nie” 

„Gdybyśmy tylko wiedzieli co 
wiedzą nasi klienci” 

Zadania 

Odkrycie i zintegrowanie 
wiedzy pracowników o kli-
entach, procesach sprzeda-
ży, procesach B+R 

Selekcja wiedzy o 
klientach w bazie danych 
o klientach 

Pozyskanie wiedzy bezpośrednio 
od klientów oraz przekazywanie i 
rozwijanie tej wiedzy 

Cele 

Zwiększenie efektywności, 
obniżka kosztów, unikanie 
ponownego wynalezienia 
koła 

Pielęgnowanie relacji z 
podstawowymi kli-
entami, utrzymanie 
klientów 

Współpraca z klientami w kre-
owaniu wartości 

Pomiar 
Wyniki w stosunku do 
kosztów 

Wyniki pod kątem 
satysfakcji klientów i 
skali ich lojalności  

Innowacyjność i wzrost w relacji 
do konkurentów, wkład w sukces 
klientów 

Korzyści Satysfakcja klientów 
Przywiązanie klientów 
do firmy 

Sukces klientów, inno-wacje, 
uczenie organizacyjne 

Odbiorca 
bodźców 

Pracownik Klient Klient 

Rola klien-
ta 

Bierna, klient odbiorcą 
produktów 

Jeniec, przywiązany do 
produktów programami 
lojalności 

Aktywna, partner w procesie 
tworzenia wartości 

Rola firmy 
Zachęcanie pracowników 
do dzielenia się wiedzą ze 
współpracownikami 

Budowanie długo-
trwałych więzi z klien-
tami 

Przekształcenie roli klienta z 
biernego odbiorcy produktów w 
aktywnego współtwórcę wartości 

 
Źródło: M. Gibbert, M. Leibold, G. Probst, Five Styles of Customer Knowledge Man-
agement, and How Smart Companies Use Them To Create Value, „European Manage-
ment Journal” 2002, No. 5, s. 461. 
 
 Podejście nazwane przez M. Gibberta i współautorów współpracą w two-
rzeniu innowacji (mutual innovation approach) polega na pobudzaniu klientów 
do wyrażania ich potrzeb i problemów związanych z konsumowanymi przez 
nich produktami. Producenci delegują swych najlepszych pracowników, by 
rozpoznali jakie potrzeby i wymagania odnośnie do produktów mają obecnie 
lub mogą mieć w przyszłości wybitni lub najbardziej wybredni klienci. Często 
przygotowują oni wspólnie rozwiązania spełniające te wymagania, dzieląc się 
wiedzą i doświadczeniem. Przykładem takiego postępowania jest firma Silicon 
Graphics, która w celu opracowania lepszych rozwiązań w zakresie programów 
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do obróbki filmów wysłała swych ekspertów do czołowych wytwórni Hollywo-
od-u. Ponadto korzystanie przez producentów z wiedzy klientów umożliwia 
rozwiązanie zwane wspólnotami tworzenia własności intelektualnej (communi-
ties of creation) oraz rozwiązanie oparte na współwłasności nowych rozwiązań 
(joint ownership of new solutions). Pierwsze wykorzystywane jest na przykład 
przez twórców programów komputerowych, oddających w ręce użytkowników 
wersje beta swych nowych programów z nadzieją, że znajdą oni i wskażą, czę-
sto za wynagrodzeniem, błędy w tych programach. Ponadto tworzy się w ten 
sposób platformę do wyrażania opinii o produkcie, które uwzględniane są przy 
tworzeniu wersji komercyjnych tych programów, lub nowych ich generacji. 
Osoby tym zainteresowane mogą wyrażać opinie za pośrednictwem Internetu w 
przestrzeniach do wyrażania opinii (tzw. chat-rooms) lub w przestrzeniach do 
zadawania pytań (tzw. frequently asked questions (FAQ)). Bardzo często testu-
jący te programy nie tylko wskazują na błędy w nich zawarte, lecz także sami je 
poprawiają. Dodatkowo rozwiązanie to może generować poczucie klientów, że 
producent słucha ich głosu, co zwiększa szansę na powstawanie ich lojalności. 
Z kolei rozwiązanie oparte na współwłasności nowych rozwiązań może być 
uważane za najbardziej rozwiniętą formę wykorzystania wiedzy i zaangażowa-
nia klientów w działalność innowacyjną firmy. W tym przypadku sukces firmy 
zostaje powiązany z sukcesem klientów współpracujących przy wypracowaniu 
nowego rozwiązania. Główne różnice pomiędzy przedstawionymi metodami 
pobudzania klientów do dzielenia się wiedzą z wytwórcą produktów przedsta-
wia tabela 2. 
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Tabela 2 
 

Metody pobudzania klientów do dzielenia się wiedzą z wytwórcą produktów 
 

Metoda 
Cechy 

Prosumeryzm 
Wspólne uczenie 

się oparte na pracy 
zespołowej 

Współpraca w 
tworzeniu innowacji 

Wspólnoty 
tworzenia warto-

ści 

Współwłasność 
nowych rozwiązań 

Przedmiot 
koncentra-
cji wysił-
ków 

Tworzenie na-
macalnych 
aktywów i 
wartości 

Tworzenie kapita-
łu społecznego 
organizacji 

Tworzenie nowych 
produktów i proce-
sów 

Zależnie od misji, 
profesjonalna 
wiedza 

Podział korzyści z 
własności intelek-
tualnej 

Cele 

Ulepszenie 
produktów, 
czerpanie 
związanych z 
nimi korzyści  

Ułatwianie 
uczenia zespoło-
wego i ciągłego 
dokonywania 
zmian  

Tworzenie ma-
ksymalnego zysku w 
oparciu o nowe 
pomysły 

Pozyskanie i 
ujawnienie wiedzy 

Maksymalizacja 
zysku z własności 
intelektualnej 

Procesy 

Integracja w 
fazie przed-, 
produkcyjnej i 
poprodukcyjnej 

Doskonalenie pra-
cy zespołowej, 
rozwój projektów, 
programy jakoś-
ciowe 

Wymiana pomy-
słów, burze mó-
zgów, inkubacja 
współpracy z 
klientamin 

Najlepsze prak-
tyki w zakresie 
wspólnot wymia-
ny doświad-czeń, 
sieci eks-perckie 

Praktyka, progra-
my szkoleniowe, 
zdobywanie 
kwalifikacji przez 
doświadczenie 

Systemy 

Systemy pla-
nowania, kon-
troli i wspora-
gania decyzji 

Systemy dzielenia 
się wiedzą, cyfro-
we systemy ko-
munikacji, spot-
kania z klientami 

Systemy wspie-
rające tworzenie 
pomysłów  

Systemy eksper-
ckie, systemy 
współdzielenia 
informacji, sys-
temy wspierające 
pracę zespołową  

Systemy wspiera-
nia pracy zespo-
łowej, dzielenia 
się własnością 
intelektualną 

Mierzenie 
efektów 

Efektywność i 
skuteczność, 
postrzegana 
jakość, satys-
fakcja i sukces 
klientów 

Produktywność, 
jakość, satysfak-
cja i sukces 
klientów 

Zwrot z intwestycji 
w nowe produkty i 
procesy, sukces 
klientów 

Zachowania 
związane z 
dzieleniem się 
wiedzą, aktual-
ność decyzji, 
zakres interakcyj-
ności wyników 

Wartość nowej 
własności intelek-
tualnej, narastają-
co zwrot z inwe-
stycji z nowych 
przychodów 

Przykłady Quicken, IKEA 
Amazon.com, 
Xerox, Holcim, 
Mettler Toledo 

Silicon Graphics, 
Ryder 

Microsoft, Sony, 
eBay, Holcim 

Skandia 

Zakres 
interakcji 

Względnie niski 
Niski do wysokie-
go 

Względnie niski Względnie wysoki Względnie wysoki 

Rodzaj 
dzielonej 
wiedzy 

Głównie jawna Jawna i ukryta Głównie ukryta Głównie ukryta Głównie jawna 

 
Źródło: M. Gibbert, M. Leibold, G. Probst, Five Styles of Customer Knowledge, op. cit., 
s. 465. 

 
 
Uwagi końcowe 
 
 W warunkach gospodarki opartej na wiedzy rozwój przedsiębiorstw uwa-
runkowany jest efektywnym zarządzaniem wiedzą, czyli jej pozyskiwaniem, 
magazynowaniem, rozwijaniem, zachowywaniem i dzieleniem się nią oraz jej 
wykorzystywaniem. Prowadzą one do tworzenia nowych rozwiązań praktycznie 
w każdej dziedzinie funkcjonowania przedsiębiorstw i ostatecznie społe-
czeństw. Warunkiem jej pozyskiwania i rozwijania a także wykorzystania  
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w procesach, produktach, technologiach, rozwiązaniach organizacyjnych wyda-
je się być proces dzielenia się wiedzą. Proces efektywnego jej przyswajania do 
celów organizacyjnych polega bowiem zwykle na wymianie lub transferze wie-
dzy zakumulowanej na zewnątrz przedsiębiorstwa, w postaci wiedzy ukrytej lub 
jawnej, jak też na przekształceniu wiedzy ukrytej zgromadzonej w jego wnętrzu 
w wiedzę jawną, czyli dostępną. Zatem proces ten, jego uwarunkowania, narzę-
dzia i efektywność należy poddać wnikliwej analizie. W niniejszym opracowa-
niu, ze względu na jego ograniczoną objętość, starano się zanalizować tylko 
niektóre aspekty tego procesu. Wydaje się, że pomimo stosunkowo dużego za-
interesowania tą problematyką w ostatnim okresie, rozwój wiedzy o zarządza-
niu wiedzą będzie dokonywać się w wielu różnych kierunkach. 
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ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE – REALNA POTRZEBA CZY 
MODA? KONCEPCJE ZASTOSOWANIA „ZARZĄDZANIA WIEDZĄ” W PRAKTYCE 

 
 
 
 Zarządzanie wiedzą jest dość młodą dziedziną, której koncepcja pojawiła 
się w latach 80-tych XX wieku. Jednakże to tego czasu powstała wręcz niezli-
czona ilość świetnie funkcjonujących przedsiębiorstw, w których pojęcie „za-
rządzanie” nie było atomizowane i dotyczyło wszystkich sfer działalności orga-
nizacji. Zatem czy wyodrębnienie kolejnego problemu (punkt odniesienia – 
wiedza), którym zajmuje się zarządzanie jest działaniem czysto teoretycznym, 
które równie dobrze można by rozpatrywać w kategorii zarządzania zasobami 
ludzkimi, czy ma jednak mocne podstawy do takiego wyodrębnienia (chodzi 
tutaj zwłaszcza o podstawy praktyczne).  
 Istnieje wiele różnych definicji starających się przedstawić istotę zarzą-
dzania wiedzą. Jednakże do odpowiedzi na postawione w temacie niniejszego 
opracowania pytanie konieczne będzie przeanalizowanie tych definicji pod ką-
tem ewentualnych korzyści, które wynikałyby z zastosowania w praktyce takiej 
formy orientacji ze względu na posiadane przez przedsiębiorstwo zasoby.  
W odpowiedzi może też pomóc przypomnienie roli, jaką pełni człowiek w śro-
dowisku pracy oraz sprecyzowanie pojęcia wiedzy, jako przedmiotu zaintere-
sowania nauk o zarządzaniu. 
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1. Wiedza jako zasób 
 
 Wiedzę, jako pojęcie, należy traktować w kategoriach humanistycznych, 
gdyż pojęcie to w sposób nierozerwalny dotyczy człowieka. W zależności od 
dziedziny można wyróżnić wiele rodzajów wiedzy, jak np. wiedzę osobistą, 
historyczną, humanistyczną, psychologiczną, naukową itd.1. Wiedza w kategorii 
rozwoju człowieka traktowana jest jako „swobodny wzrost, oparty na zindywi-
dualizowanym przechodzeniu od świata subiektywnego do uznawanego za 
obiektywny”2. Wiedza historyczna to „umiejętność widzenia rzeczywistości  
w perspektywie historycznej, natomiast wiedza naukowa wynika z poznania,  
w tym z eksperymentów. W sensie psychologicznym wiedza to „ogół treści 
utrwalonych w umyśle ludzkim w wyniku kumulowania doświadczenia oraz 
uczenia się. (...) W węższym znaczeniu wiedza stanowi osobisty stan poznania 
człowieka w wyniku oddziaływania na niego obiektywnej rzeczywistości”3. 
Nośnikiem wiedzy jest więc sam człowiek, jak również środki, dzięki którym 
wiedza ludzka jest przechowywana (wszelka forma zapisu i środki, na jakich 
ten zapis jest dokonywany). Należy przy tym dodać, że człowiek jest najdosko-
nalszym nośnikiem wiedzy, gdyż oprócz utrwalonych faktów (informacji) po-
siada również doświadczenie, które jest niczym innym jak umiejętnością korzy-
stania z informacji, odpowiedniej ich interpretacji, jak też umiejętności ich za-
stosowania w praktyce, w zależności od okoliczności. Trzeba też nadmienić, że 
to człowiek konstruuje, programuje, włącza oraz wyłącza wszelkie inne nośniki 
(nawet najbardziej inteligentne maszyny i systemy).  
 Wiedza ma bardzo wielką wartość, gdyż zdobycie jej jest kosztowne. Cza-
sami pozyskanie informacji trwa dziesiątki czy nawet setki lat. Nad przetwarza-
niem zdobytych informacji pracują całe pokolenia ludzkie tworząc podwaliny 
wielu dziedzin nauki, jak też zdobywając i przekazując wieloletnie doświadcze-
nia. Wiedza jest nieustannie kumulowana, przechowywana i przekazywana. 
Niektóre rodzaje wiedzy są w stanie posiąść i rozwijać tylko nieliczni ludzie, 
mający do tego odpowiednie przygotowanie. Biorąc to wszystko pod uwagę 

                                                 
1  Kwieciński Z, Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Nauko-

we PWN, Warszawa 2003, str. 64. 
2  Tamże, str. 75. 
3  Pondel M., Wybrane narzędzia informatyczne pozyskiwania wiedzy i zarządzania i wie-

dzą. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 975, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 372. 
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można z całą pewnością stwierdzić, że wiedza jest zasobem, czasami bardzo 
cennym i unikatowym. Wiedza jako zasób podlega więc regułom zarządzania. 
 Jako jedne z pierwszych potrzebę wyróżnienia tej nowej warstwy zarzą-
dzania dostrzegły firmy konsultingowe, dla których wiedza była produktem 
samym w sobie. Szybko zaczęły tworzyć repozytoria zawierające doświadcze-
nia i wiedzę swoich konsultantów, np.: Kworld (KPMG), Knowledge Xchange 
(Andersen), Knowledge Direct i inne. Praktycznie dostrzeżono możliwość uję-
cia w postaci aktywów zasobów, które wydawały się niemierzalne. Przykładem 
skrajnie wysokiej wartości kapitału intelektualnego w odniesieniu do wartości 
księgowej firmy jest, często cytowany, przypadek Microsoft. Udziały tego gi-
ganta rynku IT w 1995 r. były warte 70 $ na akcję, podczas gdy ich wartość 
księgowa wynosiła zaledwie 7 $ na akcję4, czyli dla każdych 90% ceny akcji nie 
można było znaleźć odniesienia w jej aktywach materialnych. Intensywny roz-
wój technologii sieciowych, wzrost świadomości korporacji, silne nasycenie 
produktów i usług wiedzą, olbrzymie i stale zwiększające się tempo zmian, 
duża rotacja pracowników i inne czynniki spowodowały, że zarządzanie wiedzą 
przez następnych kilka lat stawało się coraz bardziej popularne. Firmy konsul-
tingowe, a więc pionierzy „zarządzania wiedzą” (ang. knowledge management), 
wydają rocznie od 5 do 12% swoich przychodów na tego typu inicjatywy. 
 
 
2. Definicje „zarządzania wiedzą” 
 
 Dokonując wyjaśnienia pojęcia „zarządzanie wiedzą” można oprzeć się na 
bardzo syntetycznym ujęciu tematu, jaki zaproponował B. Mikruta, który wie-
lość definicji ujął w znaczeniu funkcjonalnym, procesowym, instrumentalnym  
i instytucjonalnym5. 
 W podejściu funkcjonalnym pojęcie zarządzania wiedzą obejmuje realiza-
cję podstawowych funkcji zarządzania, takich jak: planowanie, organizowanie, 
decydowanie, przewodzenie, kontrola itd. (w zależności od definicji zarządza-
nia). Chodzi więc tutaj o zarządzanie jednym z wyodrębnionych zasobów jakie 
posiada przedsiębiorstwo dla realizacji jego celów (ustawiczne osiąganie wy-

                                                 
4  http://pl.wikipedia.org – hasło „Zarządzanie wiedzą”. 
5  Na podst. Perechuda K (red.): Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2005, str. 17 – 23. 
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miernych sukcesów i związany z tym rozwój). Takie podejście podkreśla defi-
nicja zaproponowana przez R. Maiera, w której zarządzanie wiedzą jest funkcją 
przedsiębiorstwa „odpowiedzialną za regularną selekcję, implementację i ocenę 
celowo zorientowanych strategii wiedzy, które skierowane są na wzrost warto-
ści organizacji poprzez eksploatację wiedzy jawnej i ukrytej w organizacji,  
w celu doskonaleniu jej funkcjonowania”. Zatem zarządzanie tym zasobem, 
według podejścia funkcjonalnego, zasługuje na uwzględnieniu go planach stra-
tegicznych firmy jako narzędzia dla „dynamicznej optymalizacji poziomu kom-
petencji organizacji, edukacji, zdolności uczenia się członków organizacji, roz-
woju kolektywnej inteligencji”. 
 W sensie procesowego rozumienia zarządzania wiedzą chodzi o stworze-
nie środowiska, w którym poprzez działania normujące i dyspozycyjne zostaną 
zapewnione warunki sprawnej realizacji funkcji operacyjnych w przedsiębior-
stwie. K. Krzakiewicz wskazuje takie praktyczne elementy zarządzania wiedzą 
w sensie procesowym jak: 

 „zwiększenie cenności posiadanej informacji poprzez identyfikację, 
wybór, syntezę, przechowywanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie 
rzeczywistej wiedzy, 

 nadanie wiedzy użytecznej postaci w taki sposób, aby stanowiła ona 
odpowiednią do wykorzystania informację,  

 stworzenie interaktywnego, uczącego się otoczenia, w którym jednost-
ki, w sposób ciągły, dzielą się swoją wiedzą i wykorzystują istniejące 
warunki dla opanowania nowej wiedzy”6. 

 W podejściu instrumentalnym zarządzanie wiedzą „opisuje metody, in-
strumenty i narzędzia, które w holistycznym podejściu przyczyniają się do 
przebiegów głównych procesów z udziałem wiedzy – generowania wiedzy, 
składowania wiedzy, dystrybucji wiedzy (...) na wszystkich obszarach i pozio-
mach organizacji”7. W tym znaczeniu istotną rolę odgrywają różnego rodzaju 
instrumenty, jak: internet, intranet, bazy danych, itd.; metody: benchmarking, 
kaizen, itd., które przyczyniają się do rozwoju i utrwalania wiedzy. 

                                                 
6  Krzakiewicz K., Zarządzanie wiedzą – czy nowe wyzwanie dla nauk o zarządzaniu, w: 

Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Zarządzanie – modele, koncepcje, strategie, praca 
zbiorowa pod red. W.Błaszczyk, B.Kaczmarek, Katedra Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2001, s. 194. 

7  Perechuda K (red.): Zarządzanie wiedzą ..., op. cit., s. 18. 
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 W sensie instytucjonalnym zarządzanie wiedzą należy rozumieć jako za-
stosowanie odpowiedniej formy struktury organizacyjnej, bądź uwzględnienie 
w tej strukturze stanowisk i zespołów pracowniczych posługujących się różnego 
rodzaju instrumentami w celu zorientowania organizacji na gromadzenie, prze-
twarzanie i wykorzystywanie wiedzy. Tego typu zarządzanie wykracza poza 
dana organizację, gdyż wykorzystuje źródła wiedzy spoza niej. 
 Zestawienie wyjaśnionych wcześniej pojęć „wiedzy” i „zarządzania wie-
dzą” (zwłaszcza w sensie funkcjonalnym) w sposób wystarczający wskazuje na 
to, że wiedza, jaką dysponuje człowiek w środowisku pracy, jest bardzo cen-
nym zasobem i przez to zasługuje, aby stanowić punkt odniesienia dla procesów 
zarządczych w organizacji. Zasoby wiedzy stale się powiększają i to zarówno 
pod względem ilościowym, jak też jakościowym, dlatego też coraz częściej 
będą wymagać systemowego nadzoru. Podstawą działania organizacji jest reali-
zowanie założonych celów i przez to osiąganie sukcesów. Celem działania 
przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku. Jak już wcześniej wspomniano wiedza 
zgromadzona w organizacji, włączając w to pracownika, jako główny jej no-
śnik, jest zasobem cennym, a czasami jedynym jaki realnie organizacja posiada. 
Brak wyodrębnienia tego zasobu jako ważnego kryterium działań zarządczych 
może w wielu przypadkach doprowadzić do braku możliwości realizacji celów 
organizacji (np. osiągania zysku w przedsiębiorstwie), a przez to podważyć sens 
istnienia takiej organizacji. Zdaniem P. Druckera źródłem sukcesu przedsiębior-
stwa jest innowacyjność, która daje przewagę konkurencyjną, innowacyjność 
zaś wynika ze zdobycia unikalnej wiedzy i doświadczeń8. Zatem implementacja 
zarządzania zasobami wiedzy w przedsiębiorstwach (zwłaszcza w tych, których 
działalność oparta jest na rozwoju nowych technologii) stanowi absolutną po-
trzebę.  
 Skoro „zarządzanie wiedzą” posiada mocniejsze podstawy do funkcjono-
wania, niż przemijające mody na różnego rodzaju zagadnienia badawcze, poja-
wiające się jako bieżące problemy do rozwiązania, można nakreślić zakres tej 
dziedziny możliwy do zastosowania w praktyce. 
  

                                                 
8  Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Porady i zasady, PWE, Warszawa 1992. 
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3. Koncepcje stosowania „zarządzania wiedzą” w praktyce  
 
 Wymieniane przez literaturę przedmiotu procesy zarządzania wiedzą 
obejmują takie elementy jak9: 

 pozyskiwanie wiedzy z otoczenia, 
 wykorzystanie wiedzy w organizacji, 
 szacowanie aktywów wiedzy w organizacji, 
 utrzymywanie i rozwijanie aktywów wiedzy, 
 sprzedaż wiedzy w formie nowych produktów, usług i technologii. 

 Inną koncepcję zarządzania wiedzą, prezentują G. Probst S. Raub, K. Ro-
hard. Według nich składa się ono z następujących wzajemnie ze sobą powiąza-
nych procesów: 

 lokalizowanie wiedzy, 
 pozyskiwanie wiedzy, 
 rozwijanie wiedzy, 
 dzielenie się wiedzą i jej rozpowszechnianie, 
 wykorzystywanie wiedzy,  
 zachowanie wiedzy. 

 Jednakże w aspekcie praktycznym działania z pozyskiwaniem, rozwija-
niem i gromadzeniem wiedzy realizowane są m. in. poprzez: monitoring sekto-
ra, w którym działa przedsiębiorstwo, stałą współpracę z dostawcami i odbior-
cami, monitoring otoczenia, informatyczne wsparcie rozwoju zasobów wiedzy, 
udział w targach, wystawach i konferencjach, zakup wyników badań od innych 
organizacji np. firm konsultingowych. 
 Na podstawie badań stanu zasobów wiedzy w polskich firmach można 
wyróżnić: wiedzę o zasobach i potencjale wewnętrznym, wiedzę o przebiegu, 
czasie, kosztach i produktywności procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, 
wiedzę o sytuacji gospodarczej w rejonie działania, wiedzę o produktach, meto-
dach zarządzania, wiedzę o pracownikach, wiedzę o technologiach i branżach, 
wiedzę o aktualnych i przyszłych dostawcach, wiedzę o klientach, wiedzę o 
aktualnych i potencjalnych konkurentach i partnerach, wiedzę o pozostałych 
interesariuszach10. 

                                                 
9  Na podstawie Perechuda K (red): Zarządzanie wiedzą ..., op. cit., s. 79. 
10  Na podstawie: Godziszewski B., Stan zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach 

– próba oceny, w: Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, Bog-
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 W wyniku przeprowadzonych badań A. P. Wiatrak zwraca uwagę na ko-
rzyści, jakie przedsiębiorstwo może osiągnąć z tytułu wdrożenia zarządzania 
wiedzą. Jednakże zwraca również uwagę na bariery, które pojawiają się podczas 
takiego wdrożenia, co przedstawia tabela 1. 

Tabela1 
 

Korzyści dla przedsiębiorstwa po wdrożeniu w nim zarządzania wiedzą i bariery pod-
czas wprowadzania narzędzi zarządzania wiedzą 

 
Korzyści Bariery 

wzrost jakości świadczonych 
usług 

4,0 opór przed dzieleniem sie wiedza 3,6 

lepsze zaspokajanie potrzeb klien-
tów 

3,8 nieodpowiedni styl zarządzania 
firmą 

3,1 

usprawnienie zarządzania 3,7 słaba infrastruktura informatyczna 2,9 
wzrost efektywności pracy 3,6 fluktuacja specjalistów 2,8 
wzrost konkurencyjności 3,6 niewystarczające środki finansowe 2,7 
oszczędność czasu 3,5 słaba komunikacja 2,5 
wzrost innowacyjnosci 3,1 brak wymiernych korzyści z wdro-

żenia 
2,2 

redukcja kosztów 3,0  
budowa lepszego wizerunku fir-
my 

3,0 

poprawa jakości produktów 2,9 
pozyskanie lepiej wykwalifiko-
wanych pracowników 

2,6 

wzrost motywacji i satysfakcji 
pracowników 

2,2 

* korzyści i bariery wyrażone w skali od 0 (brak) do 5 (najistotniejsze) 
 
Źródło: Wiatrak A. P., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie – istota, zakres i korzy-
ści, w: Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej ..., op. cit. str. 19 – 20. 

 
 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie pomaga uporządkować zacho-
dzące w nim procesy i daje realne korzyści, dlatego też warto orientować we-
wnętrzna aktywność organizacji na nadanie właściwego priorytetu gospodaro-
wania zasobami wiedzy. Jednakże na początku tej drogi każde przedsiębior-
stwo, które zdecyduje się na nadanie wysokiego priorytetu gospodarowania 
zasobami wiedzy, powinno zidentyfikować własne potrzeby, w tym zakresie, 

                                                                                                                        

danienko J, Kuzela M., Sobczak I., (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, str.34 i 
35. 
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które uwzględniałyby jego specyfikę. Jako przykład sposobu rozwiązania pro-
blemów, które pozostają przy wprowadzaniu systemu zarządzania zasobami 
wiedzy można wskazać propozycję takich działań, jakie byłyby niezbędne do 
przeprowadzenia w Poczcie Polskiej – wielkim przedsiębiorstwie o charakterze 
sieciowym. 
 
 
4. Zarys ukierunkowania na „zarządzanie wiedzą” w Poczcie Polskiej 
 
 W Poczcie Polskiej funkcjonuje wiele wymienionych wcześniej procesów, 
które można by określić elementami zarządzania wiedzą (pozyskiwanie wiedzy, 
jej rozwijanie, zachowywanie), jednakże systemowe wprowadzenie zarządzania 
wiedzą w Poczcie Polskiej wymagałoby stworzenia specjalnego programu, w 
którym zostałyby zidentyfikowane i wyodrębnione, a następnie wzajemnie po-
wiązane elementy istotne z punktu widzenia specyfiki przedsiębiorstwa. Głów-
nym kryterium doboru tych elementów mogłoby być osiągnięcie atrybutów 
zmieniających podstawy funkcjonowania organizacji, jakie wskazuje 
M.Morawski. Należy do nich zaliczyć m. in.: umiejętność docenienia tego, co 
organizacja wie i potrafi (mniej liczy się stan jej posiadania), budowanie prze-
wagi strategicznej na podstawie unikalnych kompetencji, przechodzenie od 
funkcji do procesów, upowszechnienie pracy zespołowej, pozyskiwanie  
i utrzymywanie pracowników o wysokim potencjale intelektualnym11. Zatem 
system zarządzania wiedzą w Poczcie Polskiej można oprzeć na modelu opiera-
jącym się na trzech podstawowych, ściśle ze sobą powiązanych działaniach: 
pozyskiwaniu wiedzy, rozwoju wiedzy oraz gromadzeniu i przechowywaniu 
wiedzy, w których można wyróżnić następujące elementy: 
 
W zakresie pozyskiwania wiedzy 

 identyfikacja potrzebnych do właściwego funkcjonowania przedsię-
biorstwa zasobów wiedzy, 

 inwentaryzacja posiadanych zasobów wiedzy, 
 właściwy nabór i dobór pracowników, 
 zakupy „wiedzy zewnętrznej”, 

W zakresie rozwoju i rozprzestrzeniania wiedzy w organizacji 

                                                 
11  Perechuda K (red): Zarządzanie wiedzą ..., op. cit., s. 18. 
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 inwestycje w infrastrukturę służącą upowszechnianiu wiedzy (systemy 
informatyczne), 

 inwestycje w rozwój pracowników (kształcenie i doskonalenie zawo-
dowe), 

 zapewnienie warunków do samodoskonalenia, 
 właściwa komunikacja wewnętrzna, 
 wartościowanie wiedzy (systemy motywacyjne premiujące rozwój oso-

bisty pracowników),  
W zakresie gromadzenia i przechowywania wiedzy 

 dążenie do skrystalizowania się kultury organizacyjnej, w której wyso-
kie miejsce zajmuje szacunek dla pracowników posiadających dużą 
wiedzę osobistą, wiedzę organizacji oraz doświadczenie pozwalające 
rozwijać wiedzę, stosować ją w praktyce i przekazywać, 

 struktura organizacyjna zapewniająca zarówno właściwą ścieżkę awan-
su zawodowego, jak też utrzymanie pracowników o wysokim potencja-
le intelektualnym, 

 skodyfikowane ścisłe procedury na każdym stanowisku pracy normują-
ce zasady archiwizacji i przechowywania wiedzy, jej gromadzenia oraz 
udostępniania. 

 pozyskiwanie środków do przechowywania i przekazywania wiedzy 
(np. sprzęt i systemy teleinformatyczne). 

 Powyższy model, przez wysoki szczebel ogólności, stanowi tylko zarys 
potrzebnych do zidentyfikowania elementów systemu, które w ramach zarzą-
dzania wiedzą zostałyby rozwinięte i wzajemnie powiązane. Należy zauważyć, 
że wszystkie te problemy mogą być rozwiązywane w zakresie tzw. zarządzania 
przez cele, gdzie według Clausa Møllera pracownik troszcząc się o własne po-
trzeby, jednocześnie realizuje cele organizacji12. O ile pierwsza część modelu  
w dużej mierze, ze względu na swoją uniwersalność, może być z powodzeniem 
realizowana w oparciu o ogólne narzędzia stosowane w zarządzaniu zasobami 
ludzkimi, pozostałe części muszą ściśle odzwierciedlać specyfikę Poczty Pol-
skiej. Moim zdaniem, na szczególną uwagę zasługują kwestie inwestycji  
w rozwój pracowników, zapewnienia właściwej komunikacji wewnętrznej, jak 
też dążenie do skrystalizowania się kultury organizacyjnej, w której wysokie 

                                                 
12  Møller C., Employeeship, TMI, Warszawa 1996. 
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miejsce zajmuje szacunek dla pracowników posiadających dużą wiedzę i do-
świadczenie. 
 W pierwszej kolejności pracownicy powinni posiąść wysoki poziom sa-
mowiedzy13 oraz umiejętność permanentnego uczenia się, aby byli dobrze przy-
gotowani do zdobywania i rozwijania konkretnej wiedzy. Zatem wskazana by-
łaby organizacja systemu szkoleń w zakresie tzw. „wiedzy gorącej” nazywanej 
przez trenerów w szkoleniach pracowników „szkoleniami miękkimi”. W ra-
mach takiego systemu możliwe jest osiągnięcie przez pracowników wspomnia-
nej wyżej samowiedzy oraz umiejętności zarządzania własną pracą. Pracownicy 
powinni też zdobyć umiejętności organizowania pracy i osiągania założonych 
celów, umiejętności nawiązywania właściwych relacji interpersonalnych  
z klientami oraz innymi pracownikami. Powinni nauczyć się umiejętności przy-
stosowywania do zmian zachodzących w otoczeniu, a także umiejętności troski 
o własne zdrowie (higiena pracy, umiejętność odpoczynku, radzenie sobie ze 
stresem, asertywność). Utrwalanie tego typu umiejętności umożliwia lepsze 
zdobywanie konkretnej wiedzy bezpośrednio przydatnej organizacji i przetwa-
rzanie jej na wyższym jakościowo poziomie. Dopiero tak „oszlifowana” wiedza 
pracownika stanowi cenny zasób przedsiębiorstwa, który powinien zostać  
w odpowiedni sposób zgromadzony, przechowywany i udostępniany.  
 Organizacja szkoleń z zakresu rozwoju „społecznego potencjału pracowni-
czego” wymaga w pierwszym rzędzie strategicznej decyzji kierownictwa przed-
siębiorstwa. Z tego względu szkolenia powinny rozpoczynać się kursami dla 
kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie. W dalszej kolejności szkoleniem 
powinna być objęta pozostała część załogi przedsiębiorstwa, z wyraźną segmen-
tacją, wynikającą z wykonywanych przez pracownika czynności. Powinno być 
to szkolenie obowiązkowe, powtarzane w określonych odstępach czasu. Pomi-
jając pozyskiwanie wiedzy z zewnątrz, dla tak dużej organizacji, jaką jest Pocz-
ta Polska skuteczne wydaje się stosowanie tzw. szkoleń kaskadowych. Polegają 
one na wyszkoleniu określonej grupy specjalistów, posiadających wysoki po-
ziom kompetencji zarówno fachowych jak i dydaktycznych. W firmach są to 
przeważnie niektórzy kierownicy średniego szczebla. Każdy z wcześniej szko-
lonych, „zdobytą wiedzę i umiejętności przekazuje kilku podwładnym, którzy  

                                                 
13  Karney J.E., Psychopedagogika pracy. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki 

pracy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007, st. 169 – w tej książce samowiedza 
została zdefiniowana jako pozyskanie „obrazu samego siebie”. 
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z kolei kształcą kilku następnych”14. Taki sposób kształcenia zapewnia posiada-
nie przez organizację fachowej grupy specjalistów – trenerów wewnątrz organi-
zacji, którzy następnie szkolą załogę, uwzględniając szczególne warunki danego 
przedsiębiorstwa. Przedstawiona propozycja systemu organizacji rozwoju wie-
dzy pracowników w ramach szkoleń kaskadowych stanowi też znakomitą formę 
wewnętrznej komunikacji. 
 Orientacja przedsiębiorstwa na zarządzanie zasobami wiedzy musi kłaść 
nacisk na budowę kultury organizacyjnej opartej na szacunku do wiedzy i ludzi. 
W innym przypadku fazy pozyskiwania, rozwoju i rozprzestrzeniania wiedzy  
w przedsiębiorstwie mogą stać się, z punktu widzenia interesów przedsiębior-
stwa, zbędnym kosztem. W sytuacji, kiedy pracownicy mają poczucie, że ich 
pozycja w przedsiębiorstwie nie zależy od ich wiedzy i umiejętności, a ich wie-
dza nie jest wykorzystywana (a może nawet marnotrawiona) nie będą skłonni 
swojej wiedzy przekazywać organizacji. Ignorowanie umiejętności pracowni-
ków i lekceważenie ich doświadczenia (czasem wieloletniego) może też być 
demoralizujące, zwłaszcza dla nowych, młodych pracowników, którzy dróg 
awansu i własnego miejsca w organizacji będą poszukiwać w działaniach po-
zamerytorycznych, a więc nie będą dostrzegać potrzeby własnego rozwoju  
w kontekście powiązania go z rozwojem swojej firmy. Przedsiębiorstwo nie 
uzyska efektu synergii, a może nawet wystąpić sytuacja, w której poprzez brak 
koordynacji, poziom wiedzy przedsiębiorstwa, którą będzie ono w stanie wyko-
rzystać w działalności rynkowej może być niższy niż suma wiedzy osobistej 
pracowników. Można to zilustrować przykładem zaczerpniętym z koncepcji 
partnerstwa C.Møllera, który istotę kultury organizacyjnej opartej na partner-
stwie oddaje przy użyciu metafory drużyny piłkarskiej „każdy gra dla siebie  
i jednocześnie dla sukcesu całej drużyny”15. Jeżeli więc nawet najlepiej wyszko-
leni zawodnicy nie będą stanowić zgranego zespołu ich umiejętności nie przy-
czynią się do sukcesu drużyny, nie osiągną więc celu działania. 
 
 
 
  

                                                 
14  Karney J. E. Podstawy psychologii i pedagogiki pracy, Wydawca WSH im. A.Gieysztora 

w Pułtusku, Pułtusk 2004. 
15  Karney J. E. Podstawy psychologii ..., op cit., s. 66. 
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KNOWLEDGE MANAGEMENT IN A COMPANY – REAL NEED OR JUST FASHION? 
APPLICATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN PRACTICE 

 

 

Summary 

 

 Knowledge, the man possesses in a work environment is a valuable tool that can 

be regarded as a reference point for management processes in a business organisation. 

The hereby paper attempts to answer the question if knowledge management should be 
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employed in processes occurring in a company. It also shows practical application of 

such an approach. 

 

Translated by Krzysztof Wesołowski 
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ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMACJI STATYSTYCZNEJ  
Z WYKORZYSTANIEM MIARY ILOŚCI INFORMACJI STRUKTURALNEJ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rosnąca rola informacji służącej zarówno instytucjom publicznym, przed-
siębiorstwom jak i pojedynczym jednostkom, sprawia, że wzrasta popyt na wia-
rygodną, aktualną i dobrą jakościowo informację statystyczną. Istotne jest od-
rzucenie szumów informacyjnych i wybór tych informacji, które z punktu wi-
dzenia finalnego użytkownika stanowią informacje niezbędne w procesie po-
dejmowania decyzji, gdyż rosną koszty złych decyzji (lub zaniechania decyzji) 
jako konsekwencji niskiej jakości informacji otrzymanych przez decydentów. 
Nadrzędnym kryterium w selekcji informacji powinny być subiektywne poglą-
dy i postawy poszczególnych odbiorców informacji. Jednakże w wielu proce-
sach badawczych, szczególnie o charakterze eksploracyjnym, użytkownik in-
formacji wynikowych nie jest do końca ściśle określony.  
 Jednocześnie badana rzeczywistość jest złożona, co prowadzi do tworzenia 
w opisie rezultatów badania znacznego zbioru tablic wynikowych. W takich 
sytuacjach kolejność prezentacji tablic wynikowych ma wpływ na kreowaną 
informację i w ten sposób na interpretację rozpoznawanych zjawisk. W artykule 
skupiono uwagę na kryterium służącym do uszeregowania tablic wynikowych, 
a celem artykułu jest zaprezentowanie algorytmu porządkującego tablice wyni-
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kowych informacji statystycznych według zawartego w nich ładunku informa-
cyjnego. 
 
 
1. Informacje statystyczne 
 
 W Polsce, podobnie jak w innych krajach, istnieje duża liczba instytucji  
i organizacji wykonujących różnego rodzaju badania statystyczne. Ważną war-
stwą infrastruktury informacyjnej zarówno państwa, gospodarki jak i społeczeń-
stwa są systemy statystyki publicznej finansowane ze środków publicznych. 
Systemy te dostarczają informacji statystycznych organom władzy i administra-
cji państwowej, przedsiębiorstwom, organizacjom społecznym oraz poszcze-
gólnym obywatelom (Oleński 2006). Często podkreśla się niezbywalne prawo 
obywateli do prawdy, bez której nie ma wolności. W państwie demokratycz-
nym, w społeczeństwie obywatelskim prawo to wyraża się w formie dostępu 
każdego podmiotu do rzetelnej, obiektywnej, pełnej i wiarygodnej informacji. 
Realizowanie tegoż prawa jest jednocześnie związane z nałożeniem na państwo 
obowiązku zapewnienia informacji dobrej jakościowo poprzez tworzenie od-
powiedniej infrastruktury informacyjnej, częścią której jest miedzy innymi sta-
tystyka publiczna. Statystyka publiczna to system zbierania danych statystycz-
nych, ich gromadzenia, przechowywania i opracowywania oraz ogłaszania  
i rozpowszechniania wyników dokonywanych obliczeń, opracowań i  analiz,  
w tym podstawowych wielkości i wskaźników.  
 W 1918 roku Rada Królewska Królestwa Polskiego ustanowiła Główny 
Urząd Statystyczny (GUS), jako pierwszą instytucję statystyczną w kraju. 
Obecnie GUS zajmuje się zbieraniem danych statystycznych, przechowywa-
niem i przetwarzaniem zebranych danych, publikowaniem, interpretacją oraz 
rozpowszechnianiem rezultatów badań. Do informacji statystycznych opraco-
wywanych przez GUS należą: roczniki statystyczne, serie wydawnicze, biulety-
ny oraz bazy danych. Szczegółowe funkcje statystyki publicznej w Polsce wy-
znacza ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, 
poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 
769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668). Tryb oraz formę udo-
stępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych staty-
styki publicznej reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 
września 1999 r. w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpo-
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wszechniania wynikowych informacji statystycznych (Dz. U. z dnia 17 wrze-
śnia 1999 r.). Zasady, zgodnie z którymi powinny funkcjonować oficjalne pu-
bliczne systemy infrastrukturalne zostały sformułowane w Rezolucji EKD ONZ 
w sprawie fundamentalnych zasad statystyk oficjalnych w regionie europejskim 
przyjętej w dniu 15 kwietnia 1992 r. w Genewie (rezolucja EKD ONZ 
E/1992/32). W środowiskach statystycznych dokument ten nazywany jest deka-
logiem statystyki oficjalnej (Oleński 2006), gdyż formułuje dziesięć fundamen-
talnych zasad, jakimi powinna kierować się statystyka oficjalna. 
 Wyniki badań prowadzonych przez statystykę publiczną mają charakter 
oficjalny, do których ma dostęp każdy obywatel w ramach prawa do informacji. 
W gospodarkach rozwiniętych rośnie znaczenie systemów informacji staty-
stycznej będących systemami publicznymi. Zakres informacji statystycznej jest 
upowszechniony jako dobro publiczne i stanowi integralną część wiedzy ogól-
nej społeczeństwa. 
 Wynikowe informacje statystyczne określane są w statystyce publicznej 
jako „wyniki obliczeń, opracowań i  analiz dokonanych na podstawie zebranych 
w  badaniach statystycznych statystyki publicznej danych statystycznych” (Dz. 
U. Nr 88, poz. 439, 1996 r). Pojecie informacji należy jednak do kategorii pojęć 
rozmaicie definiowanych i rozumianych ze względu na wykorzystanie w róż-
nych dziedzinach poczynając od filozofii, poprzez cybernetykę, ekonomię czy 
statystykę. Konieczność przystosowania tego pojęcia do wymagań rzeczywisto-
ści powoduje, że często jest ono wieloznaczne. 
 Jako klasyczną teorię informacji traktuje się teorię matematyczną. Taką 
bowiem postać nadał jej Shannon, uważany za twórcę ilościowej teorii informa-
cji. Sam Shannon nie zdefiniował jednak pojęcia informacji definiując jedynie 
pojęcie jej ilości. W literaturze najczęściej jednak rozwijane są następujące 
koncepcje informacji: syntaktyczna, semantyczna oraz pragmatyczna. Najbar-
dziej interesujące, zdaniem Autorki, podejście do zagadnienia informacji przed-
stawili B. Langeforse oraz B. Sundgren. Jest to koncepcja infologiczna infor-
macji, która zakłada, że działalność człowieka wymaga wiedzy. Wiedza zaś 
powstaje dzięki informacjom, które reprezentowane są przez dane. W oparciu  
o infologiczną interpretację informacji prowadzone będą dalsze rozważania. 
Formalna istota tej koncepcji wymaga zdefiniowania pojęcia komunikatu, który 
można zapisać następująco: 
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 K:=(O, X, x, t, q),  (1) 
gdzie: 
O - obiekt, X - cecha (atrybut) obiektu O, x - wartość cechy X, t - czas, w któ-
rym cecha X obiektu O ma wartość x, q - wektor dodatkowych charakterystyk 
związanych z obiektem O, cechą X i (lub) czasem t. 
 
 Układ K jest komunikatem infologicznym (Langefors 1979), (Stefanowicz 
1996). Komunikat K pełni rolę nośnika informacji i stanowi minimalny wystar-
czający zestaw danych do przekazania jednoznacznej treści. Treść zawarta 
w  elementarnym komunikacie opisanym formułą (1.1) jest informacją elemen-
tarną. 
 Wykorzystując koncepcję infologiczną informacji informację statystyczną 
zdefiniować można jako informację opisującą pewien złożony obiekt O, będący 
zbiorem jednostek statystycznych scharakteryzowanych cechą X, przyjmującą  
w czasie t wartość x. W dalszej części artykułu pojecie informacji statystycznej 
rozumiane będzie zgodnie z koncepcją infologiczną. 
 W wyniku przetwarzania zebrane dane opracowane zostają do poziomu 
przewidywanego w informacjach wynikowych i  zawartego w  projekcie tablic. 
Zagregowane i opracowane informacje przedstawione są zazwyczaj w formie 
tablic, które mogą być dopuszczone do publikacji. Działania podejmowane  
w ostatniej fazie badania, czyli publikowaniu, nie są już nakierowane na doda-
nie nowych danych lub poprawienie ich wiarygodności. Część z tych działań 
ma na celu wręcz ograniczenie i selekcję informacji wynikowych możliwych do 
rozpowszechniania. Pierwszym ograniczeniem jest zastosowanie środków za-
pobiegających ujawnieniu poufnych danych (Wędrowska 2002). Na szczególne 
podkreślenie zasługuje w tym miejscu kwestia tajemnicy statystycznej. Zgodnie 
z ustawą o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, 1996 r., art. 10), zbie-
rane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane in-
dywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie, tzn. 
mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań zestawień i analiz staty-
stycznych. Problem tajemnicy statystycznej jest obecnie często podejmowany  
i stał się przedmiotem wielu polemik (zob. Szreder 2008).  
 Drugim etapem służącym ograniczeniu informacji wynikowych możli-
wych do rozpowszechniania jest wyselekcjonowanie zbiorów informacji o mak-
symalnej użyteczności. 
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 Główny Urząd Statystyczny  prowadzi  prace  nad podniesieniem jakości 
informacji statystycznych w celu  lepszego zaspokojenia potrzeb użytkowni-
ków, zmniejszenia obciążeń respondentów  oraz  obniżenia kosztów tworzenia 
informacji wynikowych. Przyjęta  definicja  jakości w statystyce  odwołuje się 
w swoich aspektach do  satysfakcji  użytkowników, a więc ich subiektywnych 
oczekiwań i potrzeb informacyjnych. Jakość  w statystyce publicznej  oparta 
jest na definicji jakości Europejskiego Systemu  Statystycznego i określona  na 
podstawie pożądanych cech informacji statystycznej: użyteczności, dokładno-
ści, terminowości i punktualności, dostępności i przejrzystości, porównywalno-
ści, spójności1.  
 Jednakże kwestią słabo rozpoznaną w standardach dotyczących prezentacji 
zestawień tabelarycznych są zasady porządkowania tablic informacji wyniko-
wych. Kolejność prezentowania wyników w dużej mierze zależy od toku pro-
wadzonego wywodu, czyli jest podporządkowana koncepcji badania. Jednakże 
w wielu procesach badawczych użytkownik wyników nie jest do końca ściśle 
określony, zaś badana rzeczywistość jest złożona, co prowadzi do tworzenia  
w opisie rezultatów badania znacznego zbioru tablic wynikowych. W takich 
sytuacjach kolejność prezentacji tablic wynikowych ma wpływ na kreowaną 
informację statystyczną i w ten sposób na interpretację rozpoznawanych zja-
wisk przez użytkownika informacji. W artykule uwagę skupiono na kryterium 
służącym do uszeregowania tablic wynikowych według zawartego w nich ła-
dunku informacyjnego. Proponowany mechanizm (Wędrowska 2003) oparty 
na  obiektywnym (datalogicznym) kryterium, może przyczynić się do racjonali-
zacji procesów przetwarzania wynikowych informacji statystycznych. 
 
 
2. Ilość informacji strukturalnej dostarczanej przez tablice wynikowe 
 
 Rozważmy obiekty Oj ze zbioru O będące przedmiotem opisu tablicy T 
scharakteryzowane przez wektory [njk] lub [xjk] (j = 1,...,m; k = 1,...,n), gdzie nij 
oznacza liczbę występujących k-tych wariantów cechy X w j-tym obiekcie ba-
dania. Dla każdego obiektu można wyznaczyć odpowiednio współczynniki 
struktury lub współczynniki udziału, oznaczone jk tworzące odpowiedni wek-
tor Sj = [j1, j2,..., jn]. Dysponując wskaźnikami jk dla wszystkich m obiek-

                                                 
1  www.stat.gov.pl, marzec 2009. 
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tów będących przedmiotem opisu tablicy T zbudować można następującą ma-
cierz wskaźników jk: 
 [ij] (2) 
 Wyznaczanie wektora Sj jest zasadne tylko wtedy, gdy cecha X podlegają-
ca badaniu spełnia własność addytywności, to znaczy wtedy, gdy suma wartości 
poszczególnych wariantów cechy przejawia sens ekonomiczny. 
W  szczególności w  analizach ekonomicznych klasę najczęściej spotykanych 
struktur stanowią addytywne struktury ekonomiczne, dla których suma wartości 
przyporządkowanych określonym elementom procesu gospodarczego ma sens 
ekonomiczny (Kukuła 1996).  
 Wskaźniki struktury oraz wskaźniki udziału spełniają następujące warunki: 
 
 (3) 
 
 
 (4) 
 
 Sumę wszystkich wskaźników struktury jk dla m obiektów Oj (j= 
1,2,...,m) można wyrazić: 
 
 (5) 
 
 Załóżmy dalej, że w tablicy T opisane zostały obiekty Oj (j = 1,2,...,m) 
scharakteryzowane cechą X spełniającą warunek addytywności. Zatem dla każ-
dego obiektu, dysponując pełnymi danymi o  współrzędnych wektora Sj spełnia-
jących warunek normy (4), można wyznaczyć entropię rzeczywistą (empirycz-
ną) obiektu Oj, przyjmując za podstawę logarytmu liczbę  2: 
 
 (6) 
 
 Entropia H(Oj) zależy wyłącznie od częstości występowania k–tego wa-
riantu cechy X w j–tej strukturze Sj, a więc od wskaźników struktury (lub udzia-
łu) charakteryzujących dany obiekt Oj. Wielkość H(Oj) przedstawia miarę nie-
określoności i charakteryzuje średni poziom nieokreśloności rozkładu cechy X 
(Kuriata 2001). 
 Entropia H(Oj) osiągnie maksimum dla struktury Sj o wskaźnikach jk, 
takich, że  
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 j1 = j2 = ... = jn (7) 
 Maksimum to wynosi  
 Dla struktury Sj (j=1,...,m) zdefiniowana zostanie dalej miara dekoncentra-
cji struktur jako stosunek entropii rzeczywistej H(Oj) do maksymalnej wartości 
entropii Hmax: 
 
 (8) 
 
 Wskaźnik dekoncentracji struktury Sj jest miarą dekoncentracji rozkładu 
wartości cechy X dla badanego obiektu Oj a także rozkładu cechy X w czasie. 
Przyjmuje wartości z przedziału [0,1], gdyż entropia rzeczywista H(Sj) jest war-
tością nieujemną i osiąga wartość najmniejszą równą 0 oraz wartość największą 

równą max2 Hnlog  .  
 Wskaźnik dekoncentracji osiąga wartość równą 0, gdy jeden ze 
wskaźników jk struktury Sj osiąga wartość 1 dla pewnego k (k = 1,2,...,n), 
a  pozostałe jr = 0 dla r  k (r = 1,2,...,n). Oznacza to, iż dla badanego obiektu 
Oj wartości cechy X jest skoncentrowana tylko w jednym z n wariantów, czyli 
następuje całkowita koncentracja. Jeśli natomiast , to oznacza, że 
rozkład cechy X dla j–tego obiektu (lub w badanym okresie czasu) jest równo-
mierny, a  wskaźniki jk struktury Sj (j =1,...,m; k = 1,..,n) spełniają relację (7). 
Występująca wtedy całkowita dekoncentracja towarzyszy sytuacji, gdy H(Sj) 
osiąga maksimum (Rószkiewicz, Wędrowska 2004).  
 W m–elementowym zbiorze O obiektów obiekty zostaną połączone w pary 
(Oi,Oj), gdzie i, j są numerami obiektów oraz i  j (i ,j = 1,...,m). Dla m opisa-
nych w tablicy T obiektów, można wyróżnić 
 
 (9) 
 
par obiektów. Liczbę (9) nazywać będziemy liczbą spotkań obiektów (Wędrow-
ska 2003).  
 Dla każdej pary (Oi,Oj) (i  j; i, j = 1,..., m) określony zostanie wskaźnik 
struktury pary obiektów jako stosunek k–tej wartości cechy X dla i – tego obiek-
tu badania, do  sumy wartości cechy X dla pary obiektów (Oi,Oj): 
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 (10) 
 
(i, j = 1, 2,..., m; ij, k = 1, 2,..., n ), gdzie nik jest liczbą jednostek o k – tym 
wariancie cechy w i – tym obiekcie badania, njk - liczbą jednostek o k – tym 
wariancie cechy w j – tym obiekcie badania.  
 Wskaźniki struktury ijk wyrażają częstość występowania k–tej realizacji 
cechy X obiektu Oi w łącznej sumie realizacji cechy X dla pary obiektów (Oi 
Oj). 
Wskaźniki ijk oraz jik spełniają warunek normy: 
 
 ;  i, j = 1,..., m; ij, k = 1,..., n. (11) 
 
 Dysponując wskaźnikami struktury par obiektów (Oi,Oj) dla wszystkich 

tablic współczynników i, j = 1,...,m, takich, że i  j, można zbudować  
struktury par obiektów. Przykładem takiej tablicy dla i – tego obiektu Oi 
(i = 1,..., m) jest tablica A. 
 

Tablica A 
 

Wskaźniki struktury par obiektów 

 
Para obiektów Wariant cechy X 

1 2 ... n 

(Oi,O1) i11 i12 ... i1n 

(Oi,O2) i21 i22 ... i2n 

.... ... ... ... ... 

(Oi,Oi-1) i,i-1,1 i,i-1,2 ... i,i-1,n 

(Oi,Oi+1) i,i+1,1 i,i+1,2 ... i,i+1,n 

... ... ... ... ... 

(Oi,Om) im1 im2 ... imn 
 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
 Znając rozkłady wariantów cechy X odpowiednio dla obiektów Oi oraz Oj 
można zbadać poziom nieokreśloności rozkładu dla obiektu Oj, która pozostaje 
w wyniku nieokreśloności rozkładu dla obiektu Oi (Kuriata 2001). Wskaźniki 
ijk będą podstawą do wyznaczenia entropii warunkowej pary obiektów. 
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 Entropia warunkowa H(Oi/Oj) pary obiektów (Oi,Oj) przedstawiona będzie 
w postaci: 
 
 (i,j = 1,...,m, i  j; k = 1,...,n). (12) 
 
 Jeśli obliczona zostanie entropia warunkowa (12) dla każdej pary (Oi,Oj) 
takiej, że ij (i, j = 1,...,m), to liczność zbioru wartości H(Oi/Oj) otrzymanych 
wartości entropii warunkowej par obiektów będzie równa liczbie spotkań obiek-
tów (9). Wartości te można zapisać w tablicy, w której diagonale zostają pomi-
nięte (tablica B). 

Tablica B 
 

Schemat partnerstwa par obiektów 
 

 O1 O2 ... Om

O1  H(O1/O2) ... H(O1/Om) 

O2 H(O2/O1)  .... H(O2/Om) 

.... ... ... ... ... 

Om H(Om/O1) H(Om/O2) ...  
 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
 Ponieważ  (równość zachodzi tylko wtedy, gdy wektory 

charakteryzujące struktury Si oraz Sj są sobie równe, to znaczy jikijk 
; 

i, j = 1,..., m oraz ij; k = 1,...,n), entropia H(Oi/Oj) nie spełnia warunku syme-
trii, stąd tablica 2 nie jest symetryczna. 
 Jeśli O jest zbiorem obiektów badania opisanych w tablicy T, można zde-
finiować wskaźnik struktury obiektu Oj w całym zbiorze O jako stosunek sumy 
wartości zmiennej X dla obiektu Oj do sumy wszystkich realizacji zmiennej X 
w  całym zbiorze O: 
 
 , j = 1,..., m; k = 1,..., n. (13) 
 
 
 Wskaźnik struktury obiektu Oj w zbiorze O opisuje częstość występowania 
wszystkich elementów występujących w obiekcie Oj jakie wystąpiły w całym 
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zbiorze O. Wskaźnik udziału obiektu Oj w  zbiorze O, wyznaczany jest analo-
gicznie. 
 Uwzględnienie realizacji cechy X dla wszystkich obiektów jednocześnie 
zmniejsza entropię warunkową będącą wartością oczekiwaną informacji. Poniż-
szy wzór definiuje średnią entropię warunkową: 
 
 , i  j; i, j = 1, 2,..., m. (14) 
 
 Znajomość jednocześnie entropii rzeczywistej H(Oj) oraz średniej entropii 
warunkowej H(Oj/O) pozwala na zastosowanie wzoru Shannona wyznaczające-
go ilość informacji jako różnicę pomiędzy entropią rzeczywistą obiektu H(Oj) 
oraz średnią entropią warunkową H(Oj/O): 
 
 I(Oj/O) = H(Oj) - H(Oj/O) (15) 
 
 Ilość informacji I(Oj/O) stanowi ilość informacji strukturalnej wyrażającej 
ilość informacji o strukturze obiektu Oj w  zbiorze obiektów O opisanych za 
pomocą komunikatów K. Wielkość (15) zależy nie tylko od struktury obiektu 
Oj, ale również od wzajemnych relacji i powiązań pomiędzy strukturą tego 
obiektu, a strukturami pozostałych obiektów ze zbioru O, uwzględnionych  
w schemacie partnerstwa. 
 Tablica T, rozumiana w sensie datalogicznym jako komunikat, niesie treść 
o  zjawiskach uwzględnionych w badaniach statystycznych. Treść tę rozumie-
my jako informację statystyczną. W szczególności treść wynikająca ze struktury 
obiektów ze  zbioru O jest informacją strukturalną. Ilość informacji struktural-
nej określona zostanie w następujący sposób: 
 
 E (T) (20) 
 
gdzie Oj  O (j = 1, ...m). 
 
 Ilość informacji strukturalnej E(T) wyraża wielkość ładunku informacyj-
nego dostarczanego przez tablicę T, wynikającego ze struktury obiektów w niej 
uwzględnionych. Przedstawiona miara jest propozycją teoretyczną, opartą na 
datalogicznej interpretacji informacji wynikającej wyłącznie z rozkładów staty-
stycznych cechy X (Wędrowska 2003).  
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 Ilość informacji strukturalnej E(T) jest miarą jednocześnie zróżnicowania 
dekoncentracji rozkładów jednostek statystycznych na wszystkie warianty ce-
chy X dla poszczególnych obiektów Oj uwzględnionych w tablicy oraz różnic 
pomiędzy bezwzględnymi wartościami cechy charakteryzującymi obiekty Oj. 
 
 
3. Ilustracja empiryczna 
 
 Coraz większym problemem staje się czasochłonne przetwarzanie dużej 
ilości danych. W rozwiązywaniu tych problemów poszukuje się między innymi 
rozwiązań informatycznych. Przykładem jest wykorzystanie przez Główny 
Urząd Statystyczny w 2002 r. rozwiązań bazujących na produkcie Citrix Meta-
Frame XP przy analizie danych pochodzących z dwóch spisów powszechnych: 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego 
Spisu Rolnego. Spis ludności zawierał dane dotyczące ponad 38 milionów osób, 
a spis rolny o około 3 milionach gospodarstw rolnych. Rozwiązanie to umożli-
wiło zdalne przetwarzanie zgromadzonych danych i w ten sposób efektywne 
wykorzystanie zespołów pracujących na terenie całego kraju. Dodatkowo skró-
cił się czas przetwarzania danych, zminimalizowały koszty przesyłu danych  
a ponadto dostęp do aplikacji był szybki i bezpieczny z różnych lokalizacji na 
terenie całej Polski. 
 Wciąż problem pozostaje jednak kwestia przygotowania do publikacji już 
opracowanych informacji wynikowych. Wynikowe informacje statystyczne 
zgromadzone są w bazach danych, a możliwości wykorzystania tych informacji 
przez użytkowników maleją wraz ze wzrostem rozmiarów zebranych baz da-
nych. Specjaliści – statystycy zajmujący się analizą tablic, oceniają przydatność 
tablic wynikowych w badaniach statystycznych i podejmują decyzje, które  
z tablic powinny ukazać się w  publikacjach. Tablice wynikowe, które zostają 
wybrane ze względu na ich przydatność, mogą zostać uporządkowane wg ilości 
informacji strukturalnej dostarczanej przez te tablice zgodnie z zaproponowa-
nym przez autorkę algorytmem porządkującym tablice wynikowe. 
 Aby zilustrować wykorzystanie algorytmu porządkującego tablice infor-
macji statystycznych rozpatrzono cztery tablice informacji wynikowych T1,..., 
T4 pochodzących z bazy danych regionalnych Głównego Urzędu Statystyczne-
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go2. Dane statystyczne w rozbiciu na sześć regionów administracyjnych Polski 
opisują powierzchnię użytkowania gruntów (tabela 1) oraz dotyczą liczby 
udzielonych noclegów turystom zagranicznym (tabela 2), liczby rezydentów 
korzystających z turystycznych obiektów zakwaterowania (tabela 3) i miejsc 
noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania (tabela 
4). 

Tabela 1 
 

Użytkowanie gruntów (2006, stan w czerwcu) 

 

REGIONY Powierzchnia 

ogólna 

użytki rolne lasy i 

grunty 

leśne 

grunty ugoro-

wane łącznie z 

nawozami 

zielonymi (a) (b) 

grunty 

orne 

sady łąki i pastwi-

ska 

w ha 

POLSKA 31 268 315 12 357 372 292 356 3 215 648 9 200 448 1 025 407 

Region centralny 5 483 536 2 417 715 125 840 676 489 1 186 566 212 209 

Region południowy 2 760 629 808 369 17 416 323 872 837 477 125 370 

Region wschodni 7 463 491 2 849 795 98 732 956 661 2 178 218 240 789 

Region północno-

zachodni 

6 660 071 2 678 098 27 528 517 844 2 302 365 195 572 

Region południowo-

zachodni 

2 924 458 1 306 823 7 286 222 615 850 730 98 105 

Region północny 5 976 130 2 296 572 15 554 518 167 1 845 092 153 362 

(a) Według siedziby użytkownika.      

(b) W 2006 ugory i odłogi - łącznie z nawozami zielonymi    

 
 
  

                                                 
2  www.stat.gov.pl, marzec 2009. 
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Tabela 2 
 

Udzielone noclegi turystom zagranicznym w turystycznych obiektach zbiorowego za-
kwaterowania (2006) 

 

REGIONY 
Obiekty hotelo-

we 

Kempingi i pola 

biwakowe 

Zespoły ogólnodo-

stępnych domków  

turystycznych 

Pozostałe  

obiekty 

POLSKA 7 910 690 211 152 46 207 2 387 070 

Region centralny 1 626 924 3 618 1 366 57 882 

Region południowy 2 260 595 38 493 7 502 505 474 

Region wschodni 378 410 4 856 4 195 89 644 

Region północno-

zachodni 1 491 826 77 156 24 089 1 263 726 

Region południowo-

zachodni 1 071 167 17 171 2 315 239 557 

Region północny 1 081 768 69 858 6 740 230 787 

 
Tabela 3 

 
Rezydenci korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania (2006) 

 

REGIONY 
Obiekty hote-

lowe 

Kempingi i pola 

biwakowe 

Zespoły ogólno-

dostępnych dom-

ków turystycz-

nych 

Pozostałe  

obiekty 

POLSKA 7 563 895 245 050 230 926 5 158 666 

Region centralny 1 684 107 9 831 52 888 405 613 

Region południo-

wy 

1 573 112 23 207 18 782 1 389 012 

Region wschodni 921 377 24 357 36 862 607 089 

Region północno-

zachodni 

1 344 473 81 316 60 196 1 056 960 

Region południo-

wo-zachodni 

812 466 13 425 15 719 683 742 

Region północny 1 228 360 92 914 46 479 1 016 250 
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Tablica: 4 
 
Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania (2006, stan 

w dniu 31 lipca) 
 

REGIONY 
Obiekty 

hotelowe 

Kempingi i pola 

biwakowe 

Zespoły ogólnodo-

stępnych domków 

turystycznych 

Pozostałe 

obiekty 

POLSKA 178 056 54 430 22 074 320 052 

Region centralny 31 748 2 513 2 392 16 011 

Region południowy 39 061 4 851 1 453 52 561 

Region wschodni 19 221 4 422 3 225 31 945 

Region północno-

zachodni 

33 325 19 829 7 514 104 330 

Region południowo-

zachodni 

21 178 3 629 1 142 26 560 

Region północny 33 523 19 186 6 348 88 645 

 
 Każda z tabel zawiera dane dotyczące sześciu regionów (obiektów Oj) 
scharakteryzowanych cechami addytywnymi. Dlatego też można było w opar-
ciu o wartości analizowanych cechy wyznaczyć wektory Sj dla każdego z sze-
ściu regionów. Wektory struktur posłużyły wyznaczeniu entropii warunkowej 
H(Oj) oraz wskaźnika dekoncentracji DCSj. Kolejny krok algorytmu to wyzna-
czenie entropii warunkowej H(Oi/Oj) oraz średniej entropii warunkowej 
H(Oj/O) i ostatecznie ilości informacji strukturalnej I(Oj/O) (tabela 5). 
  



Zarządzanie zasobami informacji statystycznej z wykorzystaniem miary … 303

Tabela 5 
 

Wartości wskaźnika dekoncentracji, średniej entropii warunkowej oraz miar ilości in-
formacji strukturalnej 

 
REGIONY Tabela 1 Tabela 2

Wskaźnik 
dekoncen-

tracji 
DCSj 

Średnia 
entropia 

warunkowa 
H(Oj/O) 

Ilość 
informacji 

strukturalnej 
I(Oj/O) 

Wskaźnik 
dekoncentracji 

DCSj 
 

Średnia entropia 
warunkowa 

H(Oj/O) 

Ilość 
informacji 

strukturalnej 
I(Oj/O) 

Region 
centralny 0,7512 1,1153 0,62892 0,1233 0,0891 0,15763 
Region 
południowo-
zachodni 0,7637 0,9602 0,81298 0,4029 0,6711 0,13470 
Region 
południowy 0,7465 1,1143 0,61898 0,4229 0,5752 0,27058 
Region 
północno-
zachodni 0,4504 0,6491 0,39661 0,6044 0,4690 0,73985 
Region 
północny 0,4522 0,5414 0,50853 0,3970 0,7167 0,07728 
Region 
wschodni 0,6764 1,0465 0,52408 0,4827 0,7779 0,18748 
REGIONY Tabela 3 Tabela 4

Wskaźnik 
dekoncen-

tracji 
DCSj 

 

Średnia 
entropia 

warunkowa 
H(Oj/O) 

Ilość 
informacji 

strukturalnej 
I(Oj/O) 

Wskaźnik 
dekoncentracji 

DCSj 
 

Średnia entropia 
warunkowa 

H(Oj/O) 

Ilość 
informacji 

strukturalnej 
I(Oj/O) 

Region 
centralny 0,4488 0,3431 0,55451 0,6872 0,4546 0,91980 
Region 
południowo-
zachodni 0,5516 0,8474 0,25583 0,6578 0,9219 0,39371 
Region 
południowy 0,6024 0,8868 0,31793 0,7580 0,9264 0,58956 
Region 
północno-
zachodni 0,6496 0,5331 0,76614 0,7273 0,6795 0,77511 
Region 
północny 0,5655 0,8562 0,27482 0,7061 0,8708 0,54151 
Region 
wschodni 0,6552 0,9527 0,35777 0,7526 0,9885 0,51681 

 
Źródło: Obliczenia własne. 

 
 Znajomość ilości E(T) informacji strukturalnej zawartej w każdej z tablic 
T1,..., T4  posłużyła do ustalenia odpowiedniego porządku tych tablic (tabela 6). 
 Poniższa tablica może być traktowana jako wskazówka w sprawie kolejno-
ści prezentacji tablic T1,..., T4 w sytuacji, gdyby odbiorca informacji statystycz-
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nych nie określił żadnego innego kryterium lub gdyby owi odbiorcy nie byli 
znani w momencie drukowania tablic. Na poziomie datalogicznym w pierwszej 
kolejności na uwagę zasługuje tabela 4 zawierająca dane o liczbie miejsc nocle-
gowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania.  

Tabela 6 
 

Porządek tabel zgodnie z kryterium ilości informacji strukturalnej E(T) 
 

Ranga Tytuł tabeli E(T) 

1 Tabela 4: Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach zbio-

rowego zakwaterowania 

0,66895 

2 Tabela 1: Użytkowanie gruntów 0,50686 

3 Tabela 3: Rezydenci korzystający z turystycznych obiektów 

zbiorowego zakwaterowania 

0,46018 

4 Tabela 2: Udzielone noclegi turystom zagranicznym w tury-

stycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania 

0,26268 

 
Źródło: Obliczenia własne. 

 
Największym ładunkiem E(T) informacji strukturalnej charakteryzują się tabli-
ce zawierające obiekty opisane przez cechę, której: 

 realizacje dla poszczególnych obiektów wykazują równomierny roz-
dział łącznego funduszu cechy, 

 bezwzględne wartości cechy są wysoce zróżnicowane dla wszystkich 
obiektów uwzględnionych w tablicy. 

 Przedstawiony porządek tablic pozwala na bliższe poznanie właściwości 
rozkładów wartości liczbowych zamieszczonych w tych tablicach, rozdziału 
tychże wartości na odpowiednie warianty cechy oraz ich wzajemnych relacji. 
Przedstawiony porządek stanowi jedna z nielicznych prób przedstawienia nie-
których aspektów datalogicznego ujęcia informacji i zastosowania go w proce-
sach analizy wynikowych informacji statystycznych (Wędrowska 2003). 
 E-miara ilości informacji strukturalnej zawartej w tablicach, 
a  w  konsekwencji ustalony porządek tych tablic, jest obiektywną konsekwen-
cją istnienia elementów składowych zbioru wartości realizacji cechy zamiesz-
czonych w tablicy. Istnienie informacji strukturalnej w tablicy można uznać za 
fakt obiektywny, niezależny od podmiotu, jaki ją odbiera, czyli niezależny od 
subiektywnego odbioru wynikowych informacji statystycznych przez jej od-
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biorcę, którym może być człowiek lub dowolny system. Dlatego też zapropo-
nowane kryterium rangowania tablic wynikowych pozwala na uporządkowanie 
tablic jedynie ze względu na wybraną właściwość obiektów rozpatrywanych w 
tablicy – rozkłady wartości liczbowych charakteryzujących stan badanych 
obiektów (Rószkiewicz, Wędrowska 2004). 
 
 
Podsumowanie 
 
 Zaprezentowane kryterium porządkujące tablice wynikowe stanowi propo-
zycję ustalenia datalogicznego porządku, który może być wstępnym usystema-
tyzowaniem tablic. Porządek ten może poprzedzać wykorzystanie informacji 
wynikowych przez użytkownika zależnie od jego potrzeb i dotychczas posiada-
nych informacji. Prezentowany algorytm przyczynić się może zatem 
do  usprawnienia i racjonalizacji procesów przetwarzania informacji statystycz-
nych. 
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THE MANAGEMENT OF STATISTIC INFORMACION RESOURCES  

WITH THE USE OF THE MEASUREMENT OF QUANTITY OF INFORMACION 

 

 

Summary 

 

 The proposed criterion for table ranking allows for table arrangement by the nu-

meric values that describe the state of the examined objects. The established arrange-

ment may be an initial step in table ranking that provides information in an objectively 

established hierarchy. This allows analysis and utilisation of result information in a 

systematic way. The  - measure can also be used to adequately “portion” information 

in the process of information transfer to the end users. The criterion for table arrange-

ment will contribute to the enhancement and rationalisation of the data processing and 

interpretation processes by public statistical offices responsible for information publish-

ing. The main aim of the article was to formulate a measure (-measure) to determine 

an amount of information. 
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ZAKRES I MOŻLIWOŚCI ASEKURACJI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 
PRZEZ POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH  

– KIERUNKI DZIAŁAŃ1 
 
 
 
Wprowadzenie  
 
 Sektor ubezpieczeń odgrywa fundamentalną rolę w gospodarce rynkowej. 
Stanowi on odrębny i specyficzny segment rynku usług finansowych. W 2007 
roku na rynku ubezpieczeniowym działało sześćdziesiąt siedem zakładów 
ubezpieczeniowych (w tym trzydziestu dwóch ubezpieczycieli życiowych  
i trzydziestu pięciu ubezpieczycieli majątkowych). Z kolei według form organi-
zacyjno – prawnych ubezpieczycieli w Polsce działa siedem towarzystw ubez-
pieczeniowych wzajemnych a pozostałe sześćdziesiąt to ubezpieczeniowe spół-
ki akcyjne.  
 Funkcjonujący na rynku asekuratorzy postrzegają sektor mikro i małych 
przedsiębiorstw jako ważną grupę obecnych i przyszłych klientów, zwłaszcza, 
że możliwości penetracji na rynku przedsiębiorstw korporacyjnych są już bar-
dzo ograniczone. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 3,6 mln mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw, z czego tylko 1,6 mln prowadzi aktywną działalność 

                                                 
1  Artykuł napisany w ramach granatu własnego nr N N113 1484 33 nt.: „Znaczenie ochro-

ny ubezpieczeniowej w działalności mikro i małych przedsiębiorstw” Termin realizacji 2007- 
2009. 
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gospodarczą. Dla ubezpieczycieli rynek mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw daje duże możliwości zwiększenia przypisu składki a tym samym po-
większania udziału w rynku ubezpieczeniowym2, także dla ubezpieczycieli to-
warzystw ubezpieczeń wzajemnych. Szacunkowe prognozy wskazują, że rynek 
ubezpieczeń w Polsce dla mikro i małych przedsiębiorstw będzie się rozwijał 
się w tempie około 20 - 25% rocznie3, stąd również tuw – y tworzą pakiety 
ubezpieczeniowe kierowane do tej grupy przedsiębiorstw i podejmują próby 
penetracji tegoż rynku.  
 W artykule zamierza się podjąć próbę przedstawienia działalności towa-
rzystw ubezpieczeń wzajemnych na przykładzie TUW – u Pocztowego. Zapre-
zentowana zostanie jego rynkowa oferta ubezpieczeniowa kierowana do mikro  
i małych przedsiębiorstw. W tym w kontekście zostaną przedstawione możli-
wości produktowe pozostałych działających w formie TUW - u ubezpieczycieli 
majątkowych w Polsce oraz sformułowane zostaną kierunki działań. 
 
 
1. Powstanie i specyfika Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych 
 
 Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych związane są z historią, tradycją  
i kulturą każdego kraju. Zasadność ich tworzenia oraz funkcjonowanie nieroze-
rwalnie związane jest z rozwojem ubezpieczeń. Wyodrębnienie działalności  
w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych miało miejsce w wyniku ini-
cjatyw lokalnych, w ograniczonych terytorialnie lub zawodowo kręgach spo-
łecznych, posiadających określony, wspólny interes gospodarczy4. Cechą wy-
różniającą towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych stała się idea wzajemności. 
Uczestnicy tychże wspólnot uświadamiali sobie, bowiem, że ich wspólny inte-
res gospodarczy jest obarczony ryzykiem, a komercyjne towarzystwa ubezpie-
czeniowe, bądź nie oferują ochrony odpowiedniej dla tego interesu, bądź też 
oferowana ochrona jest zbyt kosztowna. Z czasem z takich wspólnot powstały 

                                                 
2  www.ipo.pl/wiadomości z dnia 5.05.2007 r.  
3  A. Bera: Usługi ubezpieczeniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. W: A.Panasiuk, 

K.Rogoziński (Red.) Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. 
Zeszyty Naukowe US NR 497, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 20, Szczecin 2008, s. 202.  

4  M. Rutkowska: Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Wydawnictwo PWN, Warszawa 
2006, s. 49.  
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przedsięwzięcia o większej bazie członkowskiej i większym zasięgu terytorial-
nym.  
 Różnice pomiędzy ubezpieczeniem wzajemnym prowadzonym przez to-
warzystwo ubezpieczeń wzajemnych, a ubezpieczeniem komercyjnym prowa-
dzonym przez ubezpieczeniową spółkę akcyjną sprawdzają się przede wszyst-
kim do: celu działalności, relacji ubezpieczającego do zakładu ubezpieczeń, 
zakresu transferu ryzyka, rodzaju obowiązków ubezpieczającego względem 
zakładu ubezpieczeń oraz rolą kapitałów własnych. W odróżnieniu od komer-
cyjnego zakładu ubezpieczeń, celem towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie 
jest osiąganie zysku przez towarzystwo jako podmiot organizujący wspólnotę 
ubezpieczonych, a działanie w kierunku lepszego pokrycia ryzyka i obniżki 
kosztów działalności 5. 
 Nie ulega wątpliwości, że powoływanie własnych towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych oraz realizacje ubezpieczeń na zasadzie wzajemności może wyge-
nerować określone korzyści dla członków - osób fizycznych lub przedsię-
biorstw. Korzyści te można pogrupować w następujący sposób6:  

 Redukcja i stabilizacja kosztów ubezpieczeń,  
 Oszczędność i poprawa kondycji finansowej,  
 Wpływ na politykę towarzystwa,  
 Dopasowanie programu ubezpieczeniowego do potrzeb członków.  

 Charakterystyczną cechą towarzystw ubezpieczeń wzajemnych jest także 
duża swoboda oraz elastyczność i możliwość decydowania członków m.in. o: 
obrocie składką i wykorzystaniu nadwyżki finansowej, tworzeniu kapitałów np. 
rezerwowych i innych, strukturach władzy, zasadach zwrotu wniesionych kapi-
tałów, czy zasadach nadzoru oraz innych.  
 
 
2. Miejsce pocztowego TUW – u na rynku ubezpieczeniowym w Polsce – zakres 
działalności  
 
 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jest jednym z siedmiu 
funkcjonujących obecnie na rynku ubezpieczeniowym zakładów ubezpiecze-

                                                 
5  M. Kuchlewska: Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw. Prace 

Habilitacyjne 9. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2003, s. 118.  
6  http://www.tuwpocztowe.pl/idea,tuw,pocztowe-.html z dnia 15.03.2009 r. 
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niowych w tej formie organizacyjno - prawnej. Wśród ubezpieczycieli działają-
cych jak towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych należy wymienić: 

1. TUW Bezpieczny Dom  zakres: grupa7 16; 
2. Concordia Polska TUW zakres: grupy 1-3, 7-10, 13-17, 18; 
3. TUW CUPRUM zakres: grupy 1, 2, 7-9, 13; 
4. POCZTOWE TUW zakres: grupa 1-16,18; 
5. TUW SKOK zakres: grupy 1,2,8,9,13,14,16; 
6. TUW TUW zakres: grupy 1-3, 7-10, 13, 16-18; 
7. TUW TUZ zakres: grupy 1-3, 7-10, 13-16. 

 Mając na względzie cel artykułu szerszego omówienia wymaga Pocztowe 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie. Sąd dokonał 
wpisu Towarzystwa do Rejestru Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych  
3 stycznia 2003 r. w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, 
natomiast swoją działalność Towarzystwo rozpoczęło od lutego 2003 r. TUW 
Pocztowe zostało powołane przez PPUP Poczta Polska. Koncepcja rozszerzenia 
usług Poczty Polskiej o usługi finansowe, w tym o ubezpieczenia, wynikała 
przede wszystkim z konieczności udostępnienia klientom indywidualnym, ma-
łym i średnim przedsiębiorstwom oraz innym podmiotom gospodarczym – 
względnie tanich i łatwo dostępnych usług ubezpieczeniowych. Działalność 
Pocztowego TUW – u podzielono na trzy etapy.  

1. Etap I - ubezpieczenie majątku PPUP Poczty Polskiej oraz Spółki 
Grupy Kapitałowej. Zakres ubezpieczeń dotyczy przede wszystkim: 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe  
w związku z ruchem tych pojazdów, ubezpieczenie pojazdów lądo-
wych od zniszczeń, uszkodzeń i kradzieży, ubezpieczenie NNW wy-
padków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych, ubezpie-
czenie mienia transporcie kolejowym, ubezpieczenie od ognia i innych 
zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabun-
ku, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i elektronicznego, ubezpie-
czenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, ubezpieczenie odpo-
wiedzialności cywilnej. 

2. Etap II – oferta skierowana do pracowników Poczty Polskiej obejmu-
jąca pakiet ubezpieczeń zapewniający kompletną ochronę mienia pra-

                                                 
7  Grupy ubezpieczeniowe (1 – 18) według załącznika do ustawy o działalności ubezpie-

czeniowej. 
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cowników oraz ich rodzin z uwzględnieniem ubezpieczeń chorobo-
wych i wypadkowych. 

3. Etap III – ekspansja na rynek zewnętrzny. Opracowana oferta skiero-
wana jest zarówno do: klientów indywidualnych, klientów instytucjo-
nalnych (firm rodzinnych, małych, średnich, dużych, samorządów te-
rytorialnych). 

 Warunkiem uzyskania członkostwa w TUW Pocztowym jest zawarcie 
umowy ubezpieczenia, złożenie deklaracji członkowskiej oraz wykupienie 
udziałów (wartość jednego udziału wynosi 5 PLN). Minimalna liczba udziałów 
wynosi dla: 

 osób fizycznych – 1 udział; 
 jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz 

osób prowadzących działalność gospodarczą – 10 udziałów; 
 osób prawnych – 50 udziałów. 

Strategia Pocztowego TUW – u zakłada stałe doskonalenie posiadanej oferty 
produktowej oraz kompleksowe zaspakajanie potrzeb ubezpieczeniowych swo-
ich członków, w tym także mikro i małych przedsiębiorstw. 
 
 
3. Charakterystyka mikro i małych przedsiębiorstw w aspekcie kształtowania ofer-
ty ubezpieczeniowej przez TUW - y 
 
 Budowanie przez zakład ubezpieczeń oferty produktowej dla mikro i ma-
łych przedsiębiorstw powinno uwzględniać ich specyfikę i charakterystyczne 
wyróżniające tą grupę przedsiębiorstw cechy. W teorii i praktyce rozróżnienie 
to dokonuje się zarówno w oparciu o kryteria ilościowe oraz jakościowe.  
W kryteriach ilościowych bierze się pod uwagę przede wszystkim: wielkość 
zatrudnienia, wartość majątku, czyli aktywów oraz wartość obrotu8. Najczęściej 
wiodącym kryterium jest liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Dla 
przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), góra granica 
jest ustalona na poziomie 250 zatrudnionych. Taki próg w kryterium ilościo-
wym ma miejsce zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej. 

                                                 
8  A. Skowronek – Mielczanek (red.): Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła 

finansowania. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2007, s. 2.  
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 Wyróżnienie mikro i małych przedsiębiorstw można przeprowadzić na 
podstawie cech jakościowych opierających się na założeniu, że istnieje pewien 
zbiór cech właściwych tylko tej grupie przedsiębiorstw. Obejmuje on takie 
funkcje, obszary i sposoby działania oraz wzory zachowań, które nie występują 
w dużych przedsiębiorstwach lub są realizowane w nich w sposób zdecydowa-
nie odmienny. Typowe identyfikatory wyróżniające mikro i małe przedsiębior-
stwa pod względem cech jakościowych można uporządkować w następujący 
katalog9: 

 przedsiębiorstwo jest zdominowane przez osobowość przedsiębiorcy,  
 przedsiębiorstwo dysponuje siecią osobistych kontaktów z klientami, 

dostawcami i względną wobec nich otwartością,  
 przedsiębiorstwo świadczy usługi zgodnie z indywidualnymi potrze-

bami klientów,  
 kontakty pomiędzy przedsiębiorcą – kierownikiem a współpracowni-

kami są ścisłe i bezpośrednie,  
 organizacja przedsiębiorstwa jest w niewielkim stopniu sformalizowa-

na,  
 kierownictwo ma możliwość szybkiej reakcji na zmiany otoczenia,  
 przedsiębiorstwo ma niewielki udział w rynku,  
 występuje wyraźna zależność między wydajnością i jakością pracy za-

trudnionych,  
 przedsiębiorstwo ma małe możliwości pozyskania pracowników o wy-

sokich kwalifikacjach10;  
 samodzielność ekonomiczna i prawna;  
 działalność przedsiębiorstwa jest często związana z jednym produktem 

lub jest słabo zdywersyfikowana;  
 występuje odrębny typ gospodarki finansowej11;  

 
 
  
                                                 

9  J. Mugler: Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe. Band 1. Verlag Sprin-
ger WienNewYork, Austria 1998, s. 18 – 23. 

10  B. Kaczmarek: Specyfika zarządzania w małych przedsiębiorstwach. W: Uwarunkowania 
rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go Nr 492. Ekonomiczne Problemy Usług nr 16. Szczecin 2008, s. 291. 

11  Tą cechę wyróżnia: T. Łuczka: Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. 
PWN, Warszawa – Poznań 2001, s. 16. 
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4. Możliwości asekuracji sektora mikro i małych przedsiębiorstw przez pocztowe 
TUW oraz ocena prezentowanej oferty w kontekście możliwości produktowych 
pozostałych działających w formie TUW - u ubezpieczycieli majątkowych w Polsce 
 
 Ubezpieczyciel niezależnie od formy organizacyjno – prawnej powinien 
przy tworzeniu oferty ubezpieczeniowej dla segmentu mikro i małych przedsię-
biorstw uwzględnić specyfikę ich działalności.  
 Pocztowe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych jest obok Grupy Concor-
dia TUW jedynym ubezpieczycielem posiadającym w swojej ofercie pakiet 
ubezpieczeniowy stworzony specjalnie do mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw. Pakiet TUW Biznes przygotowany przez Pocztowe jest kierowany do 
mikro i małych oraz średnich przedsiębiorców, których działalność polega m.in. 
na różnego rodzaju pracy biurowej, sprzedaży detalicznej i hurtowej, produkcji 
jak również świadczących wszelkiego rodzaju usługi przedsiębiorców. 
Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy ubezpieczenia jest objęcie ochro-
ną ubezpieczeniową następujących ryzyk stanowiących minimalny pakiet TUW 
BIZNES12: 

 ognia i innych zdarzeń losowych, 
 kradzieży z włamaniem i rabunku, 
 odpowiedzialności cywilnej ogólnej. 

 Umowę ubezpieczenia można rozszerzyć o jedno (lub więcej) ubezpiecze-
nie dodatkowe, gdzie TUW Pocztowe stawia do dyspozycji następujące rodzaje 
ubezpieczeń: 

 gotówki od kradzieży z włamaniem i rabunku, 
 od wzrostu kosztów działalności, 
 szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, 
 maszyn elektrycznych od uszkodzeń elektrycznych, 
 mienia w transporcie krajowym, 
 sprzętu elektronicznego 
 odpowiedzialności cywilnej za wadliwy produkt, 
 odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy, 
 odpowiedzialności cywilnej najemcy, 
 odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółek kapitałowych. 

                                                 
12  Przygotowano na podstawie oferty ubezpieczeniowej Pocztowego TUW. 
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 Rozszerzenie pakietu minimalnego o dodatkowe ubezpieczenia umożliwia 
małym i średnim przedsiębiorstwom możliwość wykupienia za niedużą składkę 
ubezpieczeniową bardzo szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Ponad-
to oprócz dodatkowego zakresu Pocztowe TUW stawia do dyspozycji wiele 
dodatkowych klauzul, gdzie ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona 
o dodatkowe ryzyka (przykładowo: klauzula ochrony inwestycyjnej, klauzula 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w rzeczach znajdujących 
się pod dozorem lub kontrolą ubezpieczającego, klauzula ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej za szkody w rzeczach ruchomych stanowiących przed-
miot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych 
przez osoby objęte ubezpieczeniem). 
 Proponowany przez Pocztowy TUW pakiet ubezpieczeniowy stanowi 
kompleksowe rozwiązanie dla mikro i małych przedsiębiorstw. Dodatkowo 
możliwość poszerzenia pakietu o inne ryzyka świadczy o konkurencyjności 
oferty oraz daje możliwość kierowania jej do większego kręgu odbiorców niż 
tylko tego wymienionego w ofercie.  
 Pozostałe działające na rynku TUW – y (z wyłączenie grupy Concordia 
posiadającej w swojej ofercie również pakiet dla małych i średnich firm) nie 
proponują rozwiązań pakietowych. TUW Cuprum posiada jedynie pojedyncze 
produkty ubezpieczeniowe kierowane do podmiotów gospodarczych (produkty 
te można skomponować w pakiet samodzielnie lub przy pomocy pośrednika 
ubezpieczeniowego). Kolejny ubezpieczycieli TUW Skok oferuje ubezpiecze-
nia dla podmiotów gospodarczych, ale nie dzieli przedsiębiorstw na duże, śred-
nie i małe. Oferta ubezpieczeniowa asekuratora TUW TUW o nazwie „Bez-
pieczna Firma w TUW-ie” przedstawia także ofertę dla wszystkich podmiotów 
gospodarczych nie posiada, więc takiej, która uwzględniłaby specyfikę mikro  
i małych przedsiębiorstw. Przyjęcie przez Pocztowe TUW strategii rynkowej 
nastawionej na sektor mikro i małych przedsiębiorstw powinno stać się czynni-
kiem warunkującym rozwój tegoż asekuratora oraz umożliwić mu zwiększenie 
przypisu składki i udziału w rynku ubezpieczeniowym w Polsce. 
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5. Rozwój rynku ubezpieczeń dla mikro i małych przedsiębiorstw – kierunki dzia-
łań dla TUW – ów  
 
 Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych spełniają znaczącą rolę w kształ-
towaniu rynku ubezpieczeniowego oraz świadomości ubezpieczeniowej. Dzia-
łają one, bowiem w oparciu o następujące zasady: wolność stowarzyszenia, 
demokracji wewnętrznej, działalności non – profit, solidarności oraz niezależ-
ności względem państwa, a siłą napędową towarzystw ubezpieczeń wzajem-
nych – są przede wszystkim ludzie13. 
 Konieczna jest tu, więc popularyzacja i prezentacja niezaprzeczalnych 
zalet TUW -ów, zwłaszcza wśród poszczególnych grup zawodowych, ale też 
małych i średnich przedsiębiorstw. Z drugiej strony rynek małych podmiotów 
rynkowych jest doskonałą możliwością zwiększenia obszaru działania. Ubez-
pieczyciele działający w formie TUW – ów powinni podążać w kierunku stałe-
go dostosowywania się do potrzeb asekuracyjnych przedsiębiorstw tego sektora. 
Powinno się to przejawiać m.in. w tworzeniu przejrzystych i prostych wnio-
sków ubezpieczeniowych, kierowaniu do tej grupy podmiotów rynkowych wy-
specjalizowanych pośredników, którzy mają za zadanie uczyć klientów pew-
nych oczekiwań, jak również wspomagać ich w bieżącym zarządzaniu ryzy-
kiem. Charakterystyczną cechą oferty kierowanej do tej grupy przedsiębiorstw 
powinno też stać się proponowanie ubezpieczeniowych produktów pakietowych 
pozwalających na całościową asekurację ryzyk związanych z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa. 
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 Istotą funkcjonowania Unii Europejskiej jest takie regulowanie procesów 
integracyjnych, aby w ich wyniku wzrastał udział cech wspólnych oraz zmniej-
szał się udział cech specyficznych (narodowych) we wszystkich krajowych 
systemach gospodarczych. Europejska integracja zmierza więc w kierunku 
konwergencji funkcjonujących w krajach członkowskich różnorodnych rozwią-
zań systemowych, w ramach jednolitego systemu społeczno-gospodarczego. 
Działania te kształtują swoisty wspólnotowy model społeczno-gospodarczy. 
Podstawowe cele integracyjne formułowane w ramach tego modelu ujmowane 
są następująco: 

 zapewnienie konkurencyjności europejskiej gospodarki, 
 budowanie i umacnianie spójności socjalnej oraz regionalnej. 

 Realizacja wymienionych celów przynajmniej częściowo związana jest  
z wypełnianiem potrzeb o charakterze powszechnym, których zaspokajanie jest 
ściśle powiązane z instytucjonalnym funkcjonowaniem państw członkowskich 
oraz służy społeczeństwu jako całości i dlatego leży w interesie ogólnospołecz-
nym.  
 Z definicji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich dotyczącej 
klasyfikacji działalności gospodarczej wynika, że wspólnotowe zasady konku-
rencji i rynku wewnętrznego (pomoc państwa, swoboda świadczenia usług, 
prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, dyrektywa o zamówieniach 
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publicznych), a także prawo pochodne mają w coraz większym stopniu zasto-
sowanie do usług powszechnych. Wszystkie usługi powszechne przyczyniają 
się do realizacji celów wspólnoty, szczególnie w zakresie podwyższania jakości 
życia oraz wzmacniania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej1.  
 Podstawowym instrumentem wykorzystywanym w Unii Europejskiej dla 
zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym są usługi oferowane w ra-
mach użyteczności publicznej, których istotę zawarto już w Traktacie Rzym-
skim2, wskazując, że usługi takie powinny opierać się na trzech zasadach: 

 dostępności dla wszystkich chętnych usługi po umiarkowanej cenie  
i ściśle określonej jakości;  

 ciągłości, oznaczającej nieprzerwane świadczenie usługi o określonej 
jakości; 

 równości, oznaczającej dostępność usługi niezależnie od miejsca za-
mieszkania.  

 Jako ważny, stanowiący źródło wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy element wewnętrznego rynku3, usługi te objęte są również ramami strate-
gii lizbońskiej4.  
 Według deklaracji unijnych decydentów5 dostęp do usług użyteczności 
publicznej (services of general interest) stanowi dla obywateli Unii zasadniczy 
element obywatelstwa europejskiego i jest niezbędny do tego, aby umożliwić 

                                                 
1  Szerzej M. Mendza-Drozd, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społeczny w 

sprawie "Usługi socjalne użyteczności publicznej w Unii Europejskiej", marzec 2007 tekst opinii 
upublicznionej w serwisie internetowym wiadomosci.ngo.pl. 

2  Traktat Rzymski (Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej – EWG  
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej - EURATOMU) - podpisany w 1957 r. przez sześć 
państw: Belgię, Francję, Holandię, Niemcy, Luksemburg i Włochy. Tekst skonsolidowany 
uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei. Cele EWG to m.in.: stworzenie wspól-
nego rynku i stopniowe zbliżenie polityki gospodarczej krajów członkowskich, stały i zrównowa-
żony wzrost gospodarczy, przyśpieszony wzrost stopy życiowej. Na podstawie J. Szwaja, W. 
Tabor, Europejskie (wspólnotowe) prawo znaków towarowych, wynalazczość i ochrona własności 
intelektualnej, Zeszyty Politechniki Świętokrzyskiej 19/1998, s. 37.  

3  Internal Market Strategy, Priorities 2003 – 2006, Commission of the European Com-
munities, COM(2003) 238 Final, Brussels 2003. 

4  Zgodnie ze strategią lizbońską należy zapewnić pełną funkcjonalność rynku wewnętrz-
nego, przy jednoczesnym zachowaniu europejskiego modelu społecznego, którego elementem jest 
świadczenie efektywnych i cechujących się wysoką jakością usług w ogólnym interesie gospo-
darczym. Konkluzje Prezydencji, Rada Europejska w Brukseli, 22/23 marca 2005 r. oraz Wspólne 
działania na rzecz wzrostu i zatrudnienia: wspólnotowy program lizboński, Komunikat Komisji 
COM(2005) 24 końcowy Bruksela, 2 lutego 2005 r. 

5  Wnioski Prezydencji Rady Europejskiej Szczyt Rady Europejskiej w Lizbonie, marzec 
2000, na podstawie serwisu internetowego europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/ intro_en.html. 
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im pełne korzystanie z ich fundamentalnych praw. Z kolei dla przedsiębiorstw 
dostępność wysokiej jakości usług użyteczności publicznej stanowi nieodzowny 
warunek tworzenia konkurencyjnego otoczenia. W tym kontekście, w ramach 
regulacji rynków usług związanych z przedsiębiorstwami sieciowymi, Unia 
Europejska wskazuje konieczność utrzymania równowagi między ochroną wol-
nej konkurencji i ochroną praw konsumenta narażonego na wykluczenie z do-
stępu do usług świadczonych w ramach użyteczności publicznej6.  
 W krajach Unii Europejskiej obowiązek świadczenia usług na zasadach 
powszechności najczęściej wynika bezpośrednio z zapisu w ustawie lub też z 
zamieszczenia stosownego zapisu w licencji usługodawcy. Zwykle władza pu-
bliczna wskazuje podmiot o znaczącej sile rynkowej (dominujący), któremu 
narzucany jest obowiązek świadczenia usługi powszechnej i przyznawane pra-
wo otrzymywania rekompensat. W większości krajów członkowskich obowią-
zek spoczywa na byłym pełnym monopoliście prawnym. Zakres jakościowy  
i sposób świadczenia usługi powszechnej rzutuje na wielkość kosztów pono-
szonych przez podmiot, na którym spoczywa obowiązek świadczenia takiej 
usługi. W warunkach konkurencyjnych ciężar związany z ponoszeniem wynika-
jących z tego tytułu kosztów nie może stanowić dla nowo powstającego pod-
miotu bariery wejścia na rynek, ani nie może być nadmiernym obciążeniem dla 
dostawcy usługi o znaczącej pozycji na rynku. 
 W myśl unijnych regulacji każde państwo członkowskie ma prawo okre-
ślić taki rodzaj obowiązku świadczenia usługi powszechnej, jaki chce zapewnić. 
Zobowiązania te nie są uważane za antykonkurencyjne pod warunkiem, że dane 
państwo wprowadza je w sposób przejrzysty, niedyskryminacyjny oraz, że nie 
są one bardziej uciążliwe7, niż to jest konieczne, dla potrzeb stosowania danego 
rodzaju usługi powszechnej. Odpowiedzialność za właściwe świadczenie usługi 
powszechnej nie musi spoczywać na władzach centralnych, lecz może być de-
legowana na różne poziomy administracji rządowej lub samorządowej. Trzeba 
zaznaczyć, że pojęcie usług świadczonych w ramach użyteczności publicznej 
nie posiada precyzyjnej definicji zarówno na gruncie prawa unijnego, jak i pra-
wa krajowego8. Analiza unijnej terminologii pozwala jedynie na wyodrębnienie 

                                                 

6  Communication of the Commission dated 26 June 1997 on the freedom of service provi-
sion, OJ L 298, 17.10.1989, point 227. 

7  Przede wszystkim w zakresie wielkości kosztów ponoszonych przez ogół społeczeństwa. 
8  Kwestia zdefiniowania usług świadczonych w ramach użyteczności publicznej była 

przedmiotem dyskusji na forum Parlamentu Europejskiego toczonej w związku z opublikowa-
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w ramach użyteczności publicznej usług pozaekonomicznych i usług ekono-
micznych9. Do tych pierwszych zaliczane są świadczenia należące do dóbr pu-
blicznych. Za ekonomiczne usługi użyteczności publicznej należy natomiast 
uznać usługi świadczone w tzw. ogólnym interesie gospodarczym. W tym sen-
sie kategoria usługi użyteczności publicznej i usługi powszechnej wydają się 
być co do istoty tożsame. 
 W krajowej literaturze przedmiotowy problem definicyjny podejmowany 
był przez K. Bobińską, która stwierdza, że „Sektory, których usługi traktuje się 
jako „powszechne", są to te sektory, które dostarczają usługi nie mające substy-
tutu (w których występuje monopol naturalny)10, a które są wyznacznikiem 
istniejącego poziomu cywilizacyjnego. Natomiast z usługą użyteczności pu-
blicznej, zgodnie z podaną wyżej definicją mamy do czynienia wtedy, kiedy 
władza publiczna decyduje się umożliwić dostęp do usługi powszechnej usłu-
gobiorcy, który znajduje się w sytuacji, w której nie jest w stanie pokryć kosz-
tów tej usługi.”11 Według tej definicji to usługa powszechna jest pojęciem szer-
szym niż usługa użyteczności publicznej, a zasadniczym elementem różnicują-
cym przedmiotowe kategorie usług jest kwestia zdolności usługobiorcy do po-
krywania kosztów ich wytworzenia. W tym sensie pojęciu użyteczności pu-
blicznej nadano zindywidualizowany wymiar, gdyż zidentyfikowanie, który 
usługobiorca nie jest w stanie ponieść kosztów nabycia określonej usługi, wy-
magałoby podejścia właściwego dla działań o charakterze socjalnym.  
 Przedstawione definicje prezentują odmienne podejścia do istoty „po-
wszechności” i „użyteczności publicznej” usług, będące wynikiem przyjęcia 

                                                                                                                        

niem Białej Księgi Komisji nt. usług użyteczności publicznej. Uznano, że precyzyjna definicja 
usług o ogólnym znaczeniu gospodarczym i usług użyteczności publicznej byłaby sprzeczna ze 
swobodą państw członkowskich do definiowania tych usług. Na podstawie European Parliament 
resolution on the Commission White Paper on services of general interest 2006/2101(INI). 

9  White Paper on services of general interest, Communication from the Commission to the 
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Com-
mittee of the Regions, COM (2004) 374 final, Brussels 12.5.2004; Directive 2002/20/EC of the 
European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on the authorisation of electronic com-
munications networks and services oraz Directive 97/67/EC of the European Parliament and of 
the Council of 15 December 1997 on common rules for the development of the internal market of 
Community postal services and the improvement of quality of service. 

10  Należy wskazać, że w dziedzinach, w których identyfikowane jest zjawisko monopolu, 
państwo z reguły podejmuje działania ograniczające negatywne dla konsumentów skutki wystę-
powania takiej formy rynku, co oznacza, że również w odniesieniu do „czystych” usług po-
wszechnych można wykazać dążenie do poprawy ich przystępności ekonomicznej.  

11  Użyteczność publiczna… op. cit., s. 176. 
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odrębnych przesłanek ich sformułowania, jak i, w ograniczonym zakresie, róż-
nic semantycznych wynikająch z interpretowania pojęć anglojęzycznych. Nie 
koncentrując się na różnicach, można natomiast wskazać cechę wspólną dla 
„powszechności” w obu podejściach, tj. dążenie kompetentnych organów wła-
dzy do zapewnienia przestrzennej dostępności produkowanych przez organiza-
cje gospodarcze określonych usług, których immanentną cechą jest współtwo-
rzenie standardu cywilizacyjnego. Dla potrzeb rozważań niniejszego opracowa-
nia takie rozumienie powszechności usług jest wystarczające, przyjmując  
w domyśle, że intencją władzy publicznej jest, aby z określonych usług mogli 
skorzystać wszyscy zgłaszający zapotrzebowanie, co determinuje zarazem przy-
stępne ekonomicznie ceny tych usług.  
 Poczta jest jednym z najbardziej regulowanych obszarów gospodarki  
w Unii Europejskiej ze względu na przypisywane jej znaczenie społeczno-
gospodarcze. Pierwszym unijnym dokumentem podnoszącym problematykę 
powszechnych usług pocztowych była opublikowana w 1992 r. Zielona Księga 
na temat rozwoju wewnętrznego rynku usług pocztowych12. W opracowaniu 
tym, reprezentującym stanowisko Komisji Europejskiej, wezwano do szerokich 
konsultacji na temat zmian, jakie powinny nastąpić na wspólnotowym rynku 
pocztowym, w kontekście zapewnienia zadowalającego dostępu do powszech-
nych usług pocztowych. Podstawową przesłanką podjęcia tej problematyki była 
zidentyfikowana w wielu unijnych krajach niska jakość oferowanych świadczeń 
i związana z tym konieczność zmiany w podejściu do kwestii nakładania zadań 
z zakresu powszechności, szczególnie w odniesieniu do problematyki jej finan-
sowania.  
 Za kolejne ważne wydarzenie należy uznać opublikowanie w 1993 r.13. 
wytycznych Komisji Europejskiej dla rozwoju wspólnotowych usług poczto-
wych. W dokumencie tym, stanowiącym podsumowanie publicznych konsulta-
cji zainicjowanych opublikowaniem Zielonej Księgi, wskazano, że wspólnoto-
wy rynek usług pocztowych musi bazować na spójnej koncepcji usługi po-
wszechnej. Postulowano, że kraje członkowskie powinny świadczyć powszech-
ne usługi pocztowe o wysokiej jakości, dostępne dla wszystkich, po przystępnej 

                                                 
12  Green Paper on Development of the Single Market for Postal Services, Commission of 

the European Communities, Brussels 1992. 
13  Guidelines for the Development of Community Postal Services, Communication from the 

Commission to the Council and the European Parliament. Follow up to the Green Paper. COM 
(93) 247 final, Brussels 1993. 
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cenie, mając na względzie zarówno ruch krajowy, jak i międzynarodowy. Za-
proponowano również konieczność sformułowania definicji usługi powszech-
nej, obejmującej minimalny zakres wymogów, który powinien obowiązywać  
w krajach unijnych. Zaznaczono zarazem, że każde państwo członkowskie bę-
dzie miało prawo adaptować do swoich potrzeb rozszerzoną wersję definicji, 
uwzględniającą skutki społeczne, warunki finansowe oraz różnice regionalne w 
poszczególnych państwach członkowskich. Akcentowano przy tym, że swoboda 
w tym zakresie nie może prowadzić do pogorszenia poziomu świadczenia po-
wszechnych usług pocztowych w tych państwach członkowskich, w których 
jest on wyższy od proponowanego. Z kolei inne państwa powinny mieć odpo-
wiedni czas do dopasowania się do proponowanych wymagań.  
 Wytyczne wskazywały również, że w celu zagwarantowania opłacalności 
finansowej sieci operatorów pocztowych, na których nałożono obowiązek 
świadczenia usługi powszechnej, państwa członkowskie powinny mieć możli-
wość wydzielenia zbioru usług zastrzeżonych wyłącznie dla dostawców tych 
usług. Podkreślono, że należy dokonać wiążącej oceny, w jakim zakresie można 
ograniczyć konkurencję na rynku pocztowym, albo nawet ją wykluczyć, by 
zagwarantować niezbędne finansowanie tej części działalności operatorów, 
która związana jest z dostarczaniem usług powszechnych. Wskazano, że zgod-
nie z zasadą proporcjonalności zakres usług zastrzeżonych powinien być dosta-
tecznie szeroki, jednak nie może przekraczać tego, co jest niezbędnie konieczne 
do zapewnienia równowagi finansowej.  
 Zaproponowano ponadto, aby zakres usług zastrzeżonych stanowił pod-
zbiór usług powszechnych, a do świadczenia usługi poza zakresem dopuszczeni 
byliby również operatorzy alternatywni. Lista usług zastrzeżonych powinna być 
jednolita dla całej Unii Europejskiej, przy czym każde państwo członkowskie 
może ograniczyć zakres usług zastrzeżonych, jeśli nie wpłynie to na poziom 
świadczenia usługi powszechnej.  
 W lutym 1994 r. Rada Unii Europejskiej podjęła uchwałę14 prezentującą 
jej stanowisko wobec zaleceń zawartych w Zielonej Księdze na temat rozwoju 
rynku wewnętrznego usług pocztowych oraz związanych z nią wytycznych 
Komisji Europejskiej. Uchwała precyzowała, że w procesie regulacji wspólno-
towego sektora pocztowego za konieczne należy uznać: 

                                                 
14  Council Resolution of 7 February 1994 on the development of Community postal servic-

es (COM/93/247).  
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 zdefiniowanie usługi powszechnej, która powinna być świadczona  
w każdym państwie członkowskim, dla wszystkich użytkowników, za 
rozsądną cenę, z zapewnieniem odpowiedniej jakości i w sposób niko-
go niedyskryminujący; 

 zapewnienie finansowej i ekonomicznej opłacalności świadczenia usłu-
gi powszechnej; 

 zdefiniowanie obszaru zastrzeżonego dla dostawców usługi powszech-
nej z uwzględnieniem zasady proporcjonalności; 

 stopniowe otwarcie rynku usług pocztowych na konkurencję z gwaran-
towanym świadczeniem usługi powszechnej; 

 opracowanie standardów jakości dla usług wchodzących w zakres usłu-
gi powszechnej; 

 niezależne monitorowanie jakości usług powszechnych oraz publiko-
wanie wyników tych badań; 

 ustalenie zasad taryfowych dla usługi powszechnej odpowiadających 
uzasadnionym kosztom i zapewnienie, że ewentualne niezbędne dotacje 
będą przejrzyste, co do celu, zakresu i rozmiaru oraz zgodne z unijnym 
prawem; 

 wprowadzenie systemu opłat końcowych, opartego o realne koszty oraz 
wymagania jakościowe, mającego na uwadze uwarunkowania krajowe 
oraz gwarantującego właściwe zabezpieczenia operatorów świadczą-
cych usługę powszechną przed ewentualnymi nadużyciami; 

 uwzględnienie potrzeb użytkowników usług pocztowych, pracowników 
sektora pocztowego, mając na uwadze udział sektora w ekonomicznym, 
kulturalnym i społecznym rozwoju Unii Europejskiej; 

 uwzględnienie spójności Unii Europejskiej oraz szczególnych trudno-
ści, które mogą napotykać regiony peryferyjne. 

 Uchwała Rady wzywała, aby wymienione zalecenia znalazły swój wyraz 
w podejmującej problematykę pocztową dyrektywie unijnej. 
 Postulowana dyrektywa została przyjęta przez Parlament Europejski  
w 1997 r.15. Zgodnie z jej zapisami celem usług powszechnych jest oferowanie 
wszystkim użytkownikom łatwego dostępu do sieci pocztowej, przede wszyst-
kim poprzez udostępnienie wystarczającej liczby punktów dostępu i poprzez 
zapewnienie zadowalających warunków dotyczących częstotliwości wybierania 

                                                 
15  Directive 97/67/EC, op. cit. 
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i doręczania przesyłek. W odniesieniu do ostatniego z wymienionych warun-
ków jednoznacznie wskazano, że państwa członkowskie muszą zapewnić, by 
operatorzy świadczący usługi powszechne gwarantowali ich obsługę w każdy 
dzień roboczy i nie mniej niż pięć dni w tygodniu, poza okolicznościami lub 
warunkami geograficznymi uważanymi, przez krajowe organy regulacyjne za 
wyjątkowe. Obowiązkom tym przypisano zarazem przywilej, na mocy którego 
w zakresie koniecznym do finansowego utrzymywania usług powszechnych 
państwa członkowskie mogły zastrzegać dla operatorów świadczących te usługi 
wyłączność na obsługę tych przesyłek listowych, które ważą poniżej 350 gra-
mów16. Podmioty konkurencyjne dopuszczone byłyby do świadczenia usług  
w obszarze zastrzeżonym jedynie w sytuacji ustalenia dla tych usług cen na 
poziomie pięciokrotności opłaty naliczanej przez operatora publicznego. 
 Kolejne, szczegółowe postanowienia dyrektywy narzucały, aby każde 
państwo członkowskie objęło usługą powszechną przynajmniej następujące 
świadczenia: 

 przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek 
pocztowych do dwóch kilogramów; 

 przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie paczek pocz-
towych do dziesięciu kilogramów; 

 doręczanie paczek pocztowych ważących do dwudziestu kilogramów, 
otrzymywanych od innego państwa członkowskiego; 

 usługi obejmujące przesyłki polecone i przesyłki wartościowe. 
 Podkreślono zarazem, że użytkownicy usług powszechnych powinni być 
odpowiednio informowani o zakresie oferowanych usług, warunkach ich świad-
czenia i korzystania z nich, jakości świadczonych usług oraz o taryfach. 
  W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania usługami powszechnymi  
i uniknięcia zniekształcenia konkurencji, narzucono wymóg aby taryfy stoso-
wane do usług powszechnych były obiektywne, przejrzyste, niedyskryminujące 
i ustalone z uwzględnieniem kosztów ich świadczenia. W związku z tym, za 
niezbędne uznano prowadzenie odrębnych rachunków dla różnych usług za-
strzeżonych i niezastrzeżonych w celu zapewnienia, by wzajemne subsydiowa-
nie z obszaru zastrzeżonego do obszaru niezastrzeżonego nie wywierało nega-

                                                 
16  Przesyłki listowe o masie powyżej 350 gramów stanowią mniej niż 2 proc. całego wolu-

menu przesyłek listowych. Na podstawie T. Dawitz, Alternative Zustelldienste und Liberalisie-
rung des Postwesens, Carl Heymanns Verlag KG, Köln 1999, s. 41. 
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tywnego wpływu na konkurencyjne warunki w tym ostatnim17. Przyjmując za 
prawdopodobne, że obowiązki świadczenia usług powszechnych mogą stano-
wić nadmierne obciążenie finansowe dla operatora publicznego, w dyrektywie 
dopuszczono możliwość kompensowania ponoszonych przez niego kosztów  
z tego tytułu. Mechanizm ten bazuje na narzuceniu obowiązkowej, niedyskry-
minującej i proporcjonalnej składki na pozostałych usługodawców rynku usług 
pocztowych.  
 Dla potrzeb zapewnienia dobrej jakości powszechnych usług pocztowych, 
w dyrektywie zostały ustalone normy dotyczące czasu przebiegu przesyłek oraz 
regularności i niezawodności usług. W przypadku usług krajowych ustalanie 
tych norm pozostawiono w gestii poszczególnych państw członkowskich, na-
tomiast w odniesieniu do obrotu zagranicznego w ramach Wspólnoty kompe-
tencje w tym zakresie przypisano Parlamentowi Europejskiemu. W tym drugim 
przypadku, znalazło to swoje odzwierciedlenie w zawartych w dyrektywie limi-
tach, określających, że 85 proc. przesyłek powinno być w ramach Unii doręcza-
nych najpóźniej w trzy dni po nadaniu, a 97 proc. w ciągu dni pięciu. Odstęp-
stwo od tych parametrów dopuszczono jedynie w przypadku wyjątkowych sy-
tuacji związanych z infrastrukturą lub warunkami geograficznymi.  
 W 2002 r. opublikowano sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu 
Europejskiego na temat stosowania pierwszej dyrektywy pocztowej. W spra-
wozdaniu tym stwierdzono, że istotne elementy usługi powszechnej zostały 
wprowadzane do ustawodawstw krajowych po raz pierwszy i następuje etap ich 
harmonizacji z wymaganiami Wspólnoty. Podkreślono, że w większości państw 
członkowskich przekroczono minimalne wymagania dla usługi powszechnej 18. 
 Również w 2002 r. przyjęto tzw. drugą dyrektywę pocztową19, w istocie 
aktualizującą zapisy dyrektywy 97/67/WE. Wśród odnoszących się do proble-
matyki powszechnych usług pocztowych przesłanek tej nowelizacji wymienić 

                                                 
17  Należy domniemywać, że niestosowanie odrębnych rachunków kosztów jest dopuszczal-

ne wyłącznie w sytuacji, gdy regulator jest przekonany, że żaden z dostawców usługi powszech-
nej nie otrzymuje pomocy państwa w żadnej formie oraz, że konkurencja na rynku jest w pełni 
skuteczna. 

18  Przykładowo co najmniej dziesięć państw przyjęło maks. wagę 20 kg dla paczek. Na 
podstawie Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the ap-
plication of the Postal Directive (97/67/EC Directive COM(2002) 632 final, Brussels 25.11.2002. 

19  Directive 2002/39/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 
amending Directive 97/67/EC with regard to further opening to competition of Community postal 
services, Brussels, Official Journal of the European Communities, L 176, 5.07.2002. 
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należy dążenie do uregulowania zjawiska subsydiowania krzyżowego. W tej 
kwestii wskazano, że wzajemne subsydiowanie usług powszechnych poza sek-
torem zastrzeżonym z przychodów z usług świadczonych w tym sektorze jest 
zabronione, za wyjątkiem gdy ma to miejsce w rozmiarze, co do którego wyka-
zano, że jest to całkowicie niezbędne do wywiązania się ze szczególnych zobo-
wiązań powszechnych usług nałożonych w obszarach konkurencji. Dyrektywa 
wprowadziła także planowane zmiany dotyczące limitów wagowych i ceno-
wych dla zastrzeżonych usług powszechnych, co zaprezentowano w tabeli 1.  
 Uzasadnieniem dla stopniowania redukcji obszaru zastrzeżonego była chęć 
ustabilizowania sytuacji operatora publicznego w okresie dostosowawczym do 
warunków pełnej liberalizacji. 
 

Tabela 1 
 

Limity wagowe i cenowe20 dla objętych monopolem przesyłek listowych  
w Unii Europejskiej 

 

Okres obowiązywania regulacji Kryterium wagowe Kryterium cenowe* 

1 stycznia 1997 do 350 gramów do 5-krotności opłaty 

1 stycznia 2003 do 100 gramów do 3-krotności opłaty 

1 stycznia 2006 do 50 gramów do 2,5 krotności opłaty 
* maksymalne krotności opłaty przewidziane dla przesyłek z korespondencją obsługi-
wanych przez operatorów innych, niż posiadający prawa wyłączne publiczny operator 
pocztowy, w pierwszym przedziale wagowym najszybszej kategorii, tj. o masie do 20 
gramów i deklarowanym przez operatora terminie doręczenia w następnym dniu po 
nadaniu przesyłki 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów dyrektywy 2002/39/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE  
w zakresie dalszego otwarcia usług pocztowych Wspólnoty na konkurencję. 

 
 Za kolejny ważny dokument unijny podnoszący problematykę powszech-
nych usług pocztowych należy uznać opublikowaną w styczniu 2006 r. Rezolu-
cję Parlamentu Europejskiego w sprawie dotychczasowego stosowania dyrek-
tywy o usługach pocztowych21. W dokumencie tym wezwano Komisję Europej-

                                                 
20  W przypadku usług pocztowych podlegających zwolnieniu z opłaty dla osób niewido-

mych i niedowidzących dopuszczono wyjątki w ograniczeniach wagowych i cenowych. 
21  European Parliament resolution on the application of the Postal Directive (Directive 

97/67/EC, as amended by Directive 2002/39/EC) 02.02.2006, P6_TA(2006)0040. 
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ską m. in. do podjęcia takich działań zabezpieczających, aby otwieranie rynku 
usług pocztowych na konkurencję nie pogarszało warunków dostępu do po-
wszechnych usług pocztowych dla najbiedniejszych i najbardziej odseparowa-
nych społeczności na terenie Unii Europejskiej. Zwrócono równocześnie uwa-
gę, że z racji gruntownych przemian, jakim podlegają rynki usług pocztowych 
oraz zmieniających się sposobów komunikowania się, należy na nowo przeana-
lizować definicję usług powszechnych. 
 W oparciu o wyniki sprawozdawczości22 i badań perspektywicznych doty-
czących wpływu, jaki na usługę powszechną wywrze pełne urzeczywistnienie 
wewnętrznego rynku pocztowego w 2009 r. oraz wymogi sformułowane w dy-
rektywie 2002/39/WE, w 2006 r. przygotowano i przedłożono projekt tzw. trze-
ciej dyrektywy pocztowej23. Po przeprowadzeniu szerokich konsultacji  
z uczestnikami24 europejskiego rynku usług pocztowych znowelizowana dyrek-
tywa pocztowa została przyjęta przez Parlament Europejski w styczniu 2008 
r.25. Wśród jej zapisów podstawowe znaczenie należy przypisać kwestii zasad 
powoływania operatora do realizowania obowiązku w zakresie świadczenia 
usługi powszechnej. Obok obowiązującego wcześniej rozwiązania, polegające-
go na bezpośrednim wyznaczaniu takiego operatora przez władzę publiczną, 
dopuszczono możliwość wybierania go przez ogłoszenie przetargu w trybie 
ustawy o zamówieniach publicznych. Ponadto do świadczenia usług powszech-
nych może być wyłoniony jeden lub kilku operatorów, którzy nie muszą mieć 
obowiązku oferowania całego pakietu usług. Dyrektywa dopuszcza również 
podział usług z katalogu powszechnych między poszczególnych operatorów 
oraz podział terytorialny ze względu na obszary działań operatorów. Poprzednie 
dyrektywy przewidywały możliwość działania kilku operatorów, ale każdy  
z nich musiał świadczyć pełen zakres usług powszechnych na terytorium całego 
kraju.  

                                                 
22  The impact on universal service of the full market accomplishment of the postal internal 

market in 2009, PriceWaterhouseCoopers, 2006. 
23  Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Di-

rective 97/67/EC concerning the full accomplishment of the internal market of Community postal 
services, COD/2006/0196.  

24  Public consultation on postal services, European Commission, November 2006. 
25  Directive 2008/6/EC of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 

amending Directive 97/67/EC with regard to the full accomplishment of the internal market of 
Community postal services. 
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 Istotną kwestią podjętą w dyrektywie jest określenie źródeł finansowania 
pocztowej usługi powszechnej. Należy jednakże podkreślić, że mimo przedsta-
wienia kilku możliwości w tym zakresie, żadnej z nich nie zalecono jako opty-
malnej26. Wśród dopuszczonych przez dyrektywę rozwiązań, tj. takich, na jakie 
zezwala prawo wspólnotowe, należy wymienić: 

1. Powierzenie finansowania usługi powszechnej siłom rynku. 
2. Pomoc państwa, opartą na zasileniach ze środków publicznych.  
3. Finansowanie usługi powszechnej wpływami uzyskiwanymi z utrzy-

mywania obszaru zastrzeżonego w okresie limitowanym przez dyrek-
tywę.  
W podstawowym zakresie dyrektywa wprowadza obowiązek pełnego 
otwarcia rynku usług pocztowych do dnia 1 stycznia 2011 r. z możli-
wością dalszego przesunięcia tej daty o dwa lata w tych państwach, 
które o to wystąpią. 

4. Podjęcie decyzji o przeznaczeniu całości lub części zysków pochodzą-
cych z innych, komercyjnych rodzajów działalności operatora świad-
czącego usługę powszechną na finansowanie kosztów netto usługi po-
wszechnej. 

5. Fundusz kompensacyjny, sprowadzający się do współpokrywania 
kosztów netto usługi powszechnej przez: 
 innych operatorów świadczących zamienne względem usługi po-

wszechnej usługi pocztowe lub zakwalifikowane jako jej substytu-
ty, 

 usługobiorców (poprzez nałożenie narzutu na rzecz funduszu kom-
pensacyjnego na inne niż powszechne usługi pocztowe). 

6. Mechanizm wyboru, uzależniający udzielanie zezwoleń na prowadze-
nie działalności pocztowej od zgody na świadczenie usług powszech-
nych lub od zobowiązania wniesienia składki finansowej do funduszu 
kompensacyjnego.  

                                                 
26  Brak wskazania przez władze unijne optymalnej formuły zapewnienia finansowania 

pocztowej usługi powszechnej, a przez to przerzucenie odpowiedzialności i ryzyka za decyzje w 
tym zakresie na kraje członkowskie, może być objaśniane niedostecznym rozpoznaniem tej pro-
blematyki przez zespoły przygotowujące dyrektywę. Por. E. Van Heesvelde, D Appelmans, The 
Third Postal Directive on Postal Services: Undeniable Challenges, Netzwirtschaften & Recht 
(N&R) 3/2008, s.105. 
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 Dyrektywa nakazuje jednocześnie zmodyfikowanie wymogu rozdzielności 
księgowania kosztów w sposób wyraźnie odróżniający takie usługi, w odniesie-
niu do których otrzymywana jest rekompensata finansowa z tytułu kosztów 
netto usługi powszechnej, od usług, których przedmiotowa rekompensata nie 
dotyczy, a od których wnoszony jest wkład na rzecz funduszu kompensacyjne-
go. 
 Podsumowując zawarte w analizowanych dokumentach regulacje odno-
szące się do usług powszechnych należy podkreślić, że: 

 prawo Unii Europejskiej nie reguluje bezpośrednio dostępności po-
wszechnych usług pocztowych – uprawnienie to pozostawione jest  
w gestii państw członkowskich;  

 przesłanki wprowadzenia dyrektyw wskazują, że dopuszczalna jest re-
gulacja dostępu do usług, wyrównująca szanse użytkowników na ob-
szarach zmarginalizowanych geograficznie i gospodarczo, w tym 
zwłaszcza obszarach wiejskich;  

 dopuszczona jest możliwość uzyskiwania wyrównania strat ponoszo-
nych wskutek świadczenia usług powszechnych; 

 możliwość subsydiowania skrośnego sugeruje, że Unia Europejska do-
puszcza poprawę wyników operatora publicznego ponoszącego straty 
wskutek wprowadzenia norm zmuszających operatora do działań, które 
mogą nie mieć uzasadnienia ekonomicznego, ale mających uzasadnie-
nie społeczne; 

 w gestii państw członkowskich pozostawiono swobodę decyzji w za-
kresie stosowania jednolitych cen na terenie całego kraju.  

 
 

THE FORMALIZATION OF UNIVERSAL POSTAL SERVICES IN THE EUROPEAN UNION 

 

 

Summary 

 

 Universal postal services are very important and vital for the European economy 

and society in providing delivery services. The fact that postal services are important 

does not imply a need for regulation in terms of market supply. Universal service essen-

tially means regulation of market supply in determining what services should be availa-

ble even though not voluntarily provided by the market itself. The very question is 
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whether there is a market demand that is not effectively served in the absence of a uni-

versal service regulation. This is important since regulation of universal service in-

volves distortions in competition. It can be assumed that the biggest part of the postal 

market that is today under universal service regulation and, what is more, under mono-

poly would be as well if not better served when left to the free play of market forces. 

The main markets are attractive to competition, bargaining power on the side of market 

demand is considerable and supported by alternative communication media substituting 

mail services.  
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ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W PRZESYŁKACH KURIERSKICH 
 
 
 
 
 W niniejszym artykule autor postara się znaleźć odpowiedź na pytanie jaką 
rolę ogrywa informacja w transferze przesyłek pomiędzy dostawcą (np. skle-
pem internetowym) a odbiorcą, którym może być na przykład klient zamawia-
jący artykuł poprzez internet.  
 Z raportu przygotowanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania w 
Poznaniu dotyczącego sklepów internetowych w Polsce1 wynika, że coraz wię-
cej transakcji odbywa się za pośrednictwem internetu (sklepy internetowe  
i aukcje internetowe). Zalet sklepów internetowych jest wiele. Z punktu widze-
nia klienta zaliczyć do nich można łatwość przeglądania dostępnego na stronie 
www asortymentu, relatywnie niższe ceny niż w tradycyjnych sklepach, łatwe 
formy płatności (np. przelewem czy kartą kredytową), a co najważniejsze, 
szybki czas dostarczenia zakupionego artykułu z miejsca siedziby sklepu do 
osoby kupującej.  
 Dokonując zakupu klient ma możliwość wyboru sposobu dostarczenia 
zakupionego artykułu. Jeszcze parę lat temu głównym dystrybutorem przesyłek 
była Poczta Polska. Dzisiaj często klient ma możliwość wyboru pomiędzy pocz-
                                                 

1  Więcej na temat: M. Kraska, Sklepy internetowe w Polsce, ILiM 2008,  
http://e-fakty.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5130&Itemid=77 oraz Praca 
zbiorowa red. M. Kraska, Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006, Biblioteka Logi-
styka, Poznań 2007, s.117-126. 
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tą a inną firmą świadczącą usługi kurierskie. Przez ten okres ceny usług obniży-
ły się, a termin ich realizacji skrócił się znacząco. W niejednym sklepie interne-
towym czas dostarczenia zakupionych towarów wynosi już 24 godziny. Jest to 
możliwe dzięki szybko rozwijającemu się sektorowi usług kurierskich jakimi są 
przesyłki ekspresowe.  
 Realizacjom przesyłek kurierskich należy przyjrzeć się w dwojaki sposób: 
ze strony klienta i ze strony firmy realizującej zlecenie dostarczenia przesyłki. 
Oba te spojrzenia scala informacja z nimi związana. Poniżej autor postara się 
wskazać relacje pomiędzy informacją o przesyłce a jej rzeczywistym prze-
mieszczaniem. 
 W sklepie internetowym, po dokonaniu zakupu przez klienta przygotowa-
na zostaje paczka, która zostanie wysłana do klienta. W zależności od odległo-
ści jaką dzieli pomiędzy siedzibą sklepu, a miejscem przesłania przesyłki, ist-
nieje kilka form jej nadania. Najpopularniejszą, dla przesyłek realizowanych  
w kraju jest zamówienie kuriera2. Polega ono na zalogowaniu się na stronie 
www firmy kurierskiej, wybraniu zleceniodawcy (jeśli jest inny niż podmiot 
zalogowany) i wprowadzeniu danych odbiorcy przesyłki. Określa się następnie 
kto pokrywa koszty związane z realizacją usługi i podaje się wagę i gabaryty 
przesyłki oraz jej zawartość. Kolejnym krokiem jest wybranie usługi oraz cza-
su, którym ma przybyć kurier.  
 Dla przesyłek zagranicznych firmy kurierskie przygotowały aplikacje po-
magające przygotować listy przewozowe, dokumenty celne i inne, umożliwia-
jące przygotowanie paczek do wysyłki. 
 Każda przesyłka nadawana przez klienta zostaje zaopatrzona numerem 
referencyjnym, który ma swoje odzwierciedlenie w postaci kodu kreskowego. 
Dzięki temu odczytując kod kreskowy, w dowolnym miejscu przeładunkowym, 
będzie on integrował informacje dotyczące zleceniodawcy i informacje doty-
czące odbiorcy przesyłki. We wszystkich rodzajach wysyłek zleceniodawca ma 
możliwość śledzenia przesyłki w czasie rzeczywistym. 
 Klient sklepu internetowego, po dokonaniu zakupu otrzymuje informację o 
nadaniu przez sklep przesyłki wraz numerem jej nadania (numer referencyjny), 
dzięki któremu może na stronie www firmy kurierskiej śledzić położenie (sta-
tus) zakupionego towaru. Informacje te mogą dotyczyć tego czy paczka jest  
w danej chwili w magazynie lub sortowni, bądź też zawierać informacje o 

                                                 
2  Np. w DHL Express Poland http://www.dhl.com.pl/publish/pl/pl.high.html.  
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przewożeniu jej pomiędzy regionalnymi oddziałami firmy. Niektóre firmy po-
dają również orientacyjną datę dostarczenia przesyłki i czas przybycia kuriera 
pod drzwi klienta.  
 Szczegółowe opisanie informacji, do których ma dostęp zleceniodawca jak 
i odbiorca usługi kurierskiej ma ścisłe powiązanie z procesami zachodzącymi  
w firmie realizującej tę usługę. Poniżej autor opisał realizację przesyłki przez 
firmę kurierską.  
 Istotnym momentem jest nadanie przesyłki. Informacje o zleceniodawcy  
i odbiorcy wprowadzane są do systemu informatycznego. Jak już wspomniano 
wyżej możliwe jest wprowadzenie tych danych przez klienta – zleceniodawcę 
za pośrednictwem internetu. Potwierdzając wysyłane informacje o paczce roz-
poczyna się proces przesyłki. Wprowadzenie informacji o paczce związane jest 
z wygenerowaniem numeru referencyjnego (nadania) dla przesyłki. Od tej 
chwili system informatyczny na podstawie tego numeru będzie w stanie wska-
zać zarówno miejsce nadania jak i podmiot zlecający przesyłkę oraz cel reali-
zowanej przesyłki (odbiorcę i jego adres).  
 System informatyczny, który będzie śledził ruchy wprowadzonych do 
niego zleceń musi być odpowiednio zdefiniowany. Zadaniem właściciela tego 
systemu jest precyzyjne określenie jakie funkcje mają być nadzorowane system 
IT. Spójność danych pomiędzy oddziałami również ma znaczenie. Przesyłka 
nadana w jednym oddziale firmy musi być rozpoznawalna w drugim oddziale. 
Stworzenie odpowiedniego narzędzia informatycznego, które zapewni wyma-
gania firmy kurierskiej, wymaga od producenta systemu dużego wkładu pracy.  
 Wygenerowany przez system informatyczny numer referencyjny, dla przy-
spieszenia realizacji operacji, przedstawiony jest w postaci kodu kreskowego. 
Numer ten będzie wielokrotnie wykorzystywany, a dzięki jego formie, nie bę-
dzie potrzeby wprowadzania go do systemu ręcznie, co wyeliminuje prawdopo-
dobieństwo wystąpienia błędów przy jego wprowadzaniu do systemu informa-
tycznego.  
 Kurierzy zbierają u klientów przesyłki, które trafiają do sortowni. Tu są 
dzielone i po sortowaniu rozsyłane dalej. W zależności od firmy i ilości posia-
danych oddziałów, liczba przesyłek może być różna – jest uzależniona od ilości 
regionów, z których spływają przesyłki. W sortowni, przesyłki trafiają na ta-
śmociąg, gdzie zostają rozpoznane za pomocą skanera (sczytanie kodu kresko-
wego). Zeskanowany kod pozwala systemowi odnaleźć w bazie informacje  
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o paczce i w jaki region powinna ona trafić. Na tej podstawie każda zeskanowa-
na przesyłka poddana zostanie automatycznemu sortowaniu.  
 W sortowni widać kolejne powiązanie informacji – tym razem współpraca 
zautomatyzowanych taśmociągów i układów optycznych z systemem informa-
tycznym. Cały układ mechaniczny jest podzielony na odpowiednie strefy, które 
są zdefiniowane w systemie informatycznym. Każda strefa ma przydzielone 
regiony do których wysyłane są przesyłki. W ten sposób za pomocą specjalnych 
podsystemów współpracujących pomiędzy automatyką taśmociągów a syste-
mem informatycznym, przesyłane są specjalne zadania umożliwiające takie 
skierowanie przesyłek (przy wykorzystaniu skanerów), by trafiły do odpowied-
niej strefy.  
  Gdy przesyłki trafią do odpowiedniej strefy zostają kompletowane i łado-
wane na środek transportu. Wszystkie operacje rejestrowane są w systemie in-
formatycznym. W ten sposób powstaje historia przesyłanej paczki. Dzień i go-
dzina przyjęcia do sortowni, termin kompletacji i załadunku na samochód. 
Wszystkie te informacje możliwe są do podglądu przez zleceniodawcę jak  
i odbiorcę. W momencie wprowadzenia numeru referencyjnego w odpowied-
nim polu na stronie internetowej firmy kurierskiej, pojawia się informacja, 
gdzie w danej chwili znajduje się przesyłka. Każdy kolejny ruch przesyłki, np. 
potwierdzenie kompletacji przesyłek wysyłanych do docelowego regionu, spo-
woduje zmianę statusu przesyłki w oknie na stronie www widocznej przez 
klienta.  
 Skompletowane nośniki transportowe (np. palety), w momencie załadunku 
na pojazd generują w systemie kolejną informację, którą jest kolejny oddział 
bliższy docelowemu miejscu dostarczenia przesyłki. W oddziale pojawia się 
informacja o planowanym przybyciu nośnika z paczkami. W ten sposób,  
w momencie dostarczenia palety z paczkami, osoba rozładowująca będzie wie-
działa co powinno się na niej znajdować. Informacja niejako wyprzedza fizycz-
ne dostarczenie przesyłek. Kolejne zeskanowanie paczek powoduje zaktualizo-
wanie statusu przesyłki.  
 W chwili dotarcia przesyłki do najbliższego odbiorcy oddziału, paczki 
dzielone są na rejony. Zostają przydzielone do rozwiezienia przez kuriera. Roz-
poczyna się proces doręczenia przesyłki. Po dostarczeniu przesyłki kurier po-
twierdza dostarczone paczki. Polega to na wprowadzeniu do systemu informacji 
o zamknięciu zlecenia (czyli dostarczeniu przesyłki odbiorcy). Większość firm 
korzysta ze specjalnych formularzy, które podpisywane są przez odbiorcę i 
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stanowią podstawę do zakończenia transportu przesyłki. Wprowadzenie infor-
macji o jej dostarczeniu powoduje zmianę statusu przesyłki na zakończoną 
(zamkniętą). Przepływ informacji został również przedstawiony schematycznie 
na rysunku 1. Jasnymi strzałkami przedstawiony został ruch paczki od zlece-
niodawcy do odbiorcy. Ciemne strzałki przedstawiają przepływ informacji. 
Informacje przesyłane są pomiędzy serwerami poszczególnych oddziałów. 
Wszelkie ruchy zostają zapamiętane przez system informatyczny, dzięki czemu 
w każdej chwili, zarówno zleceniodawca jak i odbiorca może sprawdzić status 
przesyłki. 
 

 
 

Rys. 1. Schemat przepływu informacji w relacji zleceniodawca-firma kurierska-
odbiorca.  

 
 Coraz częściej firmy kurierskie korzystają z przenośnych terminali, dzięki 
którym kurierzy otrzymują informacje o zleceniach i je wysyłają w czasie rze-
czywistym. Tego typu rozwiązania mają również zalety ekonomiczne. Dzięki 
terminalom zmniejszają się koszty utrzymania rozbudowanej infrastruktury 
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serwerowej, a informacje wysyłane są na terminal bezpośrednio z głównego 
serwera firmy.  
 Nadany przesyłce numer referencyjny scala wszystkie procesy związane  
z jego przemieszczeniem od zleceniodawcy do odbiorcy. na podstawie informa-
cji przypisanych do tego numeru system informatyczny w pełni nadzoruje prze-
syłkę. Wpływa to niewątpliwie na jakość, świadczonych przez firmy kurierskie, 
usług. Dzięki zautomatyzowaniu najbardziej złożonego procesu, jakim jest sor-
towanie paczek, firmy wyeliminowały prawdopodobieństwo pomyłek i przede 
wszystkim skróciły czas realizacji zlecenia. 
 Konkludując, rynek przesyłek kurierskich ciągle się rozwija. Jest to uza-
leżnione wieloma czynnikami. Rośnie ilość sklepów internetowych, a już istnie-
jące poszerzają oferowany asortyment. Klienci odwiedzający te sklepy coraz 
chętniej korzystają z tej formy zakupów. Ilość paczek, która trafia na rynek 
usług kurierskich powiększa się. Firmy te, chcąc zachować swój udział w ryn-
ku, zauważają ten stan i robią wszystko by utrzymać swoich klientów. 
 Poczta Polska w 2006 roku otworzyła nowoczesny węzeł, a paczki do 
niego trafiające nadzorowane są przez system informatyczny3. Operatorzy pry-
watni często nie mogą konkurować z polskim gigantem w obszarze atrakcyj-
nych cen świadczonych usług. Szukają więc innych rozwiązań, wprowadzając 
na rynek nowe usługi, np. InPost4. Innymi przykładami rozwijających się firm, 
to UPS, która oddała w 2006 roku nowoczesne centrum dystrybucji przesyłek 
na lotnisku w Kolonii. Hub lotniczy w Kolonii jest pomostem łączącym Europę, 
USA i Azję, w którym w ciągu godziny można sortować 165 000 paczek. Firma 
TNT wprowadziła tańsze usługi (które wiążą się z wydłużeniem czasu realiza-
cji), które cieszą się dużym zainteresowaniem klientów. TNT zainwestowała 
również nowoczesne technologie i w ramach efektywniejszego przekazywania 
informacji wyposaża swoich kurierów w przenośne terminale umożliwiające 
łączność z głównym serwerem w Wielkiej Brytanii. 
 Na rynku przesyłek ekspresowych można zaobserwować tendencję zwią-
zaną z rozbudową oraz rozszerzeniem sieci i infrastruktury. Celem jest dalsze 
skracanie czasu realizacji zleceń. Przewidywany jest także dalszy rozwój usług 
z deklarowaną godziną dostawy.  

                                                 
3  Więcej na temat: Przesyłka rejestrowana, Logistyka a jakość, 01/2006. 
4  Więcej na temat: Pozycja krajowego monopolisty a rozwój krajowego rynku przesyłek, 

Logistyka a jakość, 04/2008. 
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 Information in business plays a significant role. Transmission of information in 

the proper place for a specified period of time improves the efficiency of the company. 

Fast pace of the transfer from the payer to the recipient requires an adequate manage-

ment information. In this article the author presented the relationship between informa-

tion items and the actual movement. They were presented from the point of view of the 

customer and the company pursues an order. There were presented trends in the sector 

of Express transport. 
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POCZTA POLSKA - W STRONĘ TWORZENIA GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
 
 
 Najważniejszym programem społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej, 
wyznaczającym kierunki rozwoju Poczty Polskiej jest Strategia Lizbońska. 
Dokument ten został przyjęty przez Radę Europejską na posiedzeniu w Lizbo-
nie w marcu 2000 roku. Określono w nim w sposób kompleksowy i długofalo-
wy kierunki rozwoju społeczno- gospodarczego krajów członkowskich Unii 
Europejskiej. 
Priorytetami wyznaczonymi w Strategii Lizbońskiej są: 

1.  „Szybkie przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy, w tym 
rozwój społeczeństwa informacyjnego, badań i innowacji oraz kształ-
cenie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności; 

2.  Liberalizacja i integracja tych rynków i sektorów, których wspólny 
rynek de facto nie objął: telekomunikacja, energetyka, transport, pocz-
ta, a także usługi finansowe oraz całość rynku usług; 

3.  Rozwój przedsiębiorczości: deregulacja i lepsze wsparcie ze strony 
administracji (likwidacja barier administracyjno-prawnych), łatwiejszy 
dostęp do kapitału i technologii, ograniczanie zakłócającej konkuren-
cję pomocy publicznej, tworzenie równego pola konkurencji; 

4.  Wzrost zatrudnienia i zmiana modelu społecznego: wzrost aktywności 
zawodowej, uelastycznienie rynku pracy, poprawa edukacji, unowo-
cześnienie systemu zabezpieczeń społecznych, ograniczenie biedy  
i wykluczenia społecznego; 
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5.  Dbałość o trwałe fundamenty rozwoju i środowisko naturalne: ograni-
czanie zmian klimatycznych, zachowanie zasobów naturalnych”.1  

 Na podstawie tego dokumentu został opracowany program zmian zawarty 
w Strategii rozwoju Poczty Polskiej, która została zatwierdzona przez Radę 
Poczty i Ministerstwo Infrastruktury. Strategia rozwoju Poczty Polskiej obejmu-
je szereg działań na wszystkich poziomach funkcjonowania (strategicznym, 
taktycznym, operacyjnym).2 W programie tego dokumentu wskazuje się na 
konieczność: 

 określenia wizji Poczty Polskiej, 
 zmiany sztywnej struktury organizacyjno-prawnej, 
 podniesienia efektywności zarządzania,  
 modernizacji infrastruktury logistycznej, dystrybucyjnej i informatycz-

nej, 
 wzrostu wartości przedsiębiorstwa, restrukturyzacji kosztów, maksyma-

lizacji posiadanych środków trwałych i obrotowych, 
 podniesienia jakości usług i ich dywersyfikacji, 
 znalezienia nowych źródeł finansowania działalności, 
 uelastycznienia zatrudnienia, zmiany kultury organizacyjnej, nastawie-

nia na rozwój pracowników. 
 Allan Leighton z Royal Mail stwierdził, że „biznes składa się z dwóch 
rzeczy- strategii i wykonania”. Odpowiednie wykonanie dobrze przyjętej strate-
gii weryfikuje rynkowe miejsce przedsiębiorstwa w przyszłości. Aby osiągnąć 
cel strategiczny Poczty Polskiej, którym jest zbudowanie silnej pozycji rynko-
wej na konkurencyjnym rynku europejskim, konieczne jest zapewnienie harmo-
nijnego funkcjonowania wszystkich procedur wynikających ze szczegółowych 
strategii na stanowiskach wykonawczych.  
 Wszystkie działania operacyjne i taktyczne obejmujące procesy decyzyjne 
na tych poziomach, oparte są na planie strategicznym długofalowym, stanowią-
cym zbiór reguł, wytycznych i procedur postępowania. 

                                                 
1  Biała Księga 2003. Polska wobec Strategii Lizbońskiej. Polskie Forum Strategii Lizboń-

skiej, Gdańsk- Warszawa 2003, s. 8. 
2  W. Grzywacz, I. Jaźwiński, Uwarunkowania dla rozwoju społeczno-gospodarczego wy-

nikające ze Strategii Lizbońskiej Unii Europejskiej [w:] Model organizacyjno-ekonomiczny 
funkcjonowania Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. Nauka i praktyka. XI Sympozjum Poczty 
Polskiej, DGPP, US, Szczecin 2004, s. 67-70. 
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Strategia Rozwoju Poczty Polskiej zawiera plan modernizacji przedsiębiorstwa 
i wyznacza kierunek przeobrażeń jego przyszłej formy organizacyjno-prawnej 
zmierzający do stworzenia „Grupy Kapitałowej”. W związku z tym, iż Poczta 
Polska jest właścicielem lub znaczącym udziałowcem szeregu firm z sektora 
finansowego oferujących produkty rozliczeniowe, oszczędnościowe, kredyto-
we, oraz ubezpieczeniowe, strategia tworzenia „Grupy Kapitałowej” stała się 
naturalnym etapem rozwoju przedsiębiorstwa.  
 Postępująca globalizacja rynku wywiera nacisk na krajowego operatora 
usług pocztowych. Naciski wywoływane są głównie przez wprowadzenie no-
wych przepisów, powodujących liberalizację rynku usług pocztowych, który do 
tej pory był „zarezerwowany” przez Pocztę Polską. Zbliżające się uwolnienie 
rynku dla konkurencji, powoduje wyrównywanie się szans dla wszystkich 
przedsiębiorstw chcących świadczyć i świadczących już usługi pocztowe. Tylko 
odpowiednie działania operatora publicznego pozwolą mu na osiągnięcie prze-
wagi konkurencyjnej, której nie należy utożsamiać z przewagą rynkową.3 Pro-
cesy liberalizacji, demonopolizacji i deregulacji rynku usług pocztowych mogą 
mieć negatywny wpływ na proces tworzenia „Grupy Kapitałowej” Poczty Pol-
skiej. Generalnie, obawa ta dotyczy właśnie polskiego rynku usług pocztowych. 
W przyszłości mogą istnieć zastrzeżenia obszarów dla operatorów publicznych, 
co mogą wykorzystać konkurenci, których takie zastrzeżenia nie obowiązują. 
Można oczekiwać także, że pojawią się problemy z finansowaniem nierentow-
nych obszarów działalności w małych miejscowościach. Poczta Polska, jako 
narodowy operator jest zobowiązana do świadczenia niektórych usług i obsługi 
wszystkich obszarów, natomiast prywatni operatorzy mogą wybierać bardziej 
lukratywne obszary działalności. Niektórzy europejscy operatorzy narodowi 
zostali dużo wcześniej dokapitalizowani przez swoje państwa i przygotowani do 
liberalizacji. Ci, którzy zostali przygotowani, są już dość silni, aby funkcjono-
wać na liberalnym rynku. Przedsiębiorstwo państwowe Poczta Polska ma nie-
dostosowane struktury organizacyjne, duże koszty działalności, z których więk-
szość stanowią wynagrodzenia. 

                                                 
3  Istota przewagi konkurencyjnej sprowadza się do tego, że przedsiębiorstwo wykonuje 

coś w sposób doskonalszy, lepszy. Może to być lepsza jakość produktów i usług, lepsze parame-
try techniczne, ekonomiczne, większa trwałość, lepsza kolorystyka, itp. Dzięki temu przedsiębior-
stwo osiąga lepsze rezultaty, co powoduje wzrost satysfakcji klientów. Istotą przewagi rynkowej 
jest osiągnięcie takich rozmiarów sprzedaży produktów/ usług na rynku, która pozwala nazywać 
się przedsiębiorstwem o największym udziale w rynku. 
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 Liberalizacja przepisów na rynku usług pocztowych wykorzystywana jest 
przez prywatny kapitał, który otwiera swoje firmy kurierskie, szczególnie  
w dużych aglomeracjach, gdyż właśnie tam są najmniejsze odległości, a więc  
i najmniejsze koszty związane z doręczaniem przesyłek. Poczta Polska ma za-
tem trudne zadanie i musi działać agresywnie, zwłaszcza w miastach, zwracając 
największą uwagę na klienta instytucjonalnego, gdyż instytucje są masowym 
nadawcą. W celu dotarcia do każdego miejsca w Polsce i do każdego klienta, 
Poczta wyodrębniła w swojej strukturze Centrum Logistyki (CL) i Centrum 
Sprzedaży Wysyłkowej (CSW). Jednakże restrukturyzacja tylko wewnętrznej 
struktury już nie wystarczy. Potrzebna staje się stała współpraca z innymi 
przedsiębiorstwami. Struktura istniejącej tzw. umownie „Grupy Kapitałowej” 
Poczty Polskiej pokazuje, że współpraca taka została już nawiązana. Przedsię-
biorstwo państwowe użyteczności publicznej, jakim jest Poczta Polska nie jest 
w stanie samodzielnie utrzymać się na rynku. Poziom efektywności i rentowno-
ści przedsiębiorstw prywatnych jest przeważnie dużo wyższy niż przedsię-
biorstw państwowych, toteż zaistniała potrzeba komercjalizacji, a następnie 
prywatyzacji Poczty Polskiej. Podstawowymi celami komercjalizacji i prywaty-
zacji Poczty są: 

 poprawa efektywności gospodarowania,  
 poprawa kondycji finansowej, 
 przystosowanie przedsiębiorstwa do realiów gospodarki rynkowej, 
 zracjonalizowanie zatrudnienia, 
 umacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku, 
 zachęcanie innych przedsiębiorstw do inwestowania, 
 zdobycie środków na sfinansowanie działalności, 
 przyciągnięcie inwestorów zagranicznych dysponujących nowocze-

snymi technologiami.4 
 Środowisko regulacyjne nie stawia wymogów co do formy prawnej opera-
tora pocztowego, jednakże powinna to być taka forma, która pozwoli Poczcie 
radzić sobie w całkowicie liberalnym rynku w przyszłości. Najlepiej to zadanie 
spełni formuła giełdowej spółki akcyjnej z mniejszościowym udziałem Skarbu 
Państwa5.  
                                                 

4  „Kolejny krok w stronę komercjalizacji” [w:] Poczta Polska nr 16 (497) 18 IV 2005. „U 
Ministra o komercjalizacji” [w:] Poczta Polska nr 23 (555) 5 VI 2006. A. OSTOJSKA- BADZIAK 
Przystanek komercjalizacja [w:] Poczta Polska nr 35 (567) 28 VIII 2006.  

5  Ocena autorki tekstu. 
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 Motywów tworzenia grupy kapitałowej na bazie przedsiębiorstwa pań-
stwowego Poczta Polska jest wiele; generalnie można je podzielić na motywy 
ekonomiczne, organizacyjne, techniczne i rynkowe. Taki podział przez twórców 
literatury jest uznawany za pośredni. 
 Motywy rynkowe - zdobycie i utrzymanie silnej pozycji konkurencyjnej na 
rynku jest podstawowym powodem zawierania współpracy Poczty Polskiej  
z innymi przedsiębiorstwami, odbywającej się na różnych zasadach. Rynek jest 
także źródłem rozmaitych zasobów. Także rozwój samego rynku jest jednym  
z ważniejszych powodów tworzenia zgrupowań przedsiębiorstw. Forma spółki 
akcyjnej daje możliwość dostępu do kapitału, poprzez obecność przedsiębior-
stwa na giełdzie. Wpływa na pozyskanie nowych pracowników oraz na szyb-
kość tworzenia nowych usług i podejmowania decyzji handlowych. Poprawie 
ulega efektywność kosztowa i marketingowa poszczególnych usług, a także 
nadzór właścicielski w ramach grupy kapitałowej. 
 Usługi pocztowe należy podzielić na te, które powinny pozostać w struktu-
rach Poczty Polskiej i na takie, które powinny zostać z niej wydzielone do od-
rębnych spółek. 
 Zdaniem kierownictwa naczelnego jednostek organizacyjnych o ogólno-
polskim zasięgu działania (np. CUP, CSP, CUK, CI) w strukturach Poczty po-
winny zostać:6 

 listy i paczki ekonomiczne i ekspresowe, 
 płatności masowe, 
 fundusze inwestycyjne, 
 fundusze emerytalne, 
 handel detaliczny, 
 ubezpieczenia, 
 działalność bankowa. 

 Do wydzielonych w przyszłości odrębnych podmiotów gospodarczych ze 
struktury ppup Poczta Polska, które zajmowałyby się tylko jedną działalnością, 
ale za to zróżnicowaną pionowo, można przekazać takie dziedziny działalności, 
jak: 

 przesyłki kurierskie, 
 Direct Marketing, 

                                                 
6  Badania własne przeprowadzone w 2004-2007 r., oparte o wywiad z naczelną kadrą kie-

rowniczą jednostek organizacyjnych. 
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 zarządzanie bazami danych, 
 logistyka, 
 usługi elektroniczne.7 

 Mniejsze firmy bowiem, zajmujące się jednym kierunkiem działalności, 
mają lepszy kontakt z klientem, lepiej znają ich potrzeby i oczekiwania, przez 
co mają większe szanse stworzyć elastyczną ofertę, mogącą konkurować z in-
nymi firmami na rynku. W tworzeniu „Grupy Kapitałowej” Poczty Polskiej 
możliwe jest stworzenie wspólnej bazy logistycznej kooperantów, która pozwo-
li spółkom zredukować koszty i skrócić czas docierania do klientów. 
 Motywy ekonomiczne, wiążące się głównie z pozyskiwaniem źródeł finan-
sowania i elastycznym kształtowaniem struktury finansowania, związane są z 
przekształceniem Poczty Polskiej w spółkę akcyjną, forma której pozwoli być 
jej atrakcyjną dla innych przedsiębiorstw. Ułatwi to nawiązywanie współpracy i 
tworzenie się grupy kapitałowej. Spółka akcyjna umożliwia elastyczne kształ-
towanie struktury finansowania w przyszłości. Domniemywa się, że pozosta-
wienie Poczty Polskiej w formie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej może mieć negatywny wpływ na tak ważne dla inwestorów i wierzy-
cieli czynniki, jak: czynnik polityczny i regulacje, ocenę przedsiębiorstwa przez 
rynek, strukturę bilansu, przejrzystość i sytuację finansową przedsiębiorstwa.  
W takiej sytuacji komercjalizacja przedsiębiorstwa powinna poprawić jej zdol-
ność do pozyskiwania kapitału.8  
 Utworzenie grupy kapitałowej pozwoli na koncentrację kapitałów, bowiem 
lokowanie kapitałów w innych, prawnie wyodrębnionych jednostkach gospo-
darczych jest o wiele bardziej efektywną formą rozwoju, niż inwestowanie  
w wewnętrzną działalność własnej firmy. Również podmioty podporządkowane 
szukają sposobu na zwiększenie potencjału gospodarczego i efektywności go-
spodarowania. Za ogólne, ekonomiczne przyczyny tworzenia „Grupy Kapitało-
wej” Poczty Polskiej można uznać dążenie do zwiększenia efektywności zain-
westowanych kapitałów, korzyści wynikające z efektu synergii, korzyści podat-
kowe9, wzrost zdolności do zaciągania pożyczek, czy też konwersję zadłużenia. 
                                                 

7  Koncepcja własna w oparciu o wywiad z kadrą kierowniczą Poczty Polskiej. 
8  S. Graczkowski, Komercjalizacja Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicz-

nej Poczta Polska, [w:] Znaczenie zarządzania zmianami w Poczcie Polskiej w kształtowaniu 
kultury organizacyjnej, XII Sympozjum Poczty Polskiej, Szczecin 22- 24 IX 2005, Nauka i Prak-
tyka. 

9  Korzyści podatkowe, zwane wykorzystaniem tarczy podatkowej (Unused Tax Shields), 
polegają możliwości wspólnego opodatkowania całej grupy. Firma, która uzyskuje straty podat-
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 Analizując wymienione motywy, można stwierdzić, że głównym powo-
dem tworzenia grupy kapitałowej jest zwiększenie zyskowności. Przedsiębior-
stwa dążą do połączenia, gdy widzą, że wartość połączonego podmiotu będzie 
większa niż suma wartości każdej firmy oddzielnie.  
 Motywy organizacyjne. Zmiana w Poczcie Polskiej polega w głównej mie-
rze na szeregu działań zmierzających do dostosowania struktury organizacyjnej 
do turbulentnego rynku. Poczta musi dostosować strukturę usługową i organi-
zacyjną w taki sposób, aby mogła ona osiągnąć najwyższą jakość świadczonych 
usług, zredukować koszty we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Pod-
stawą dobrze przeprowadzonej zmiany jest właściwe określenie jej celu. Przy 
reorganizacji Poczta powinna wykorzystać wiedzę, doświadczenie i zaangażo-
wanie swoich pracowników. Celem działań rządu i Dyrekcji Generalnej Poczty 
Polskiej powinno stać się: 

 zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, 
 przygotowanie do procesów liberalizacji, demonopolizacji i deregulacji 

rynku usług pocztowych, 
 poprawę wyników gospodarczych, 
 dywersyfikację usług, 
 zwiększenie rynkowej wartości przedsiębiorstwa, 
 poszerzenie kręgu potencjalnych inwestorów, 
 przygotowanie drogi dochodzenia do grupy kapitałowej.10 

 Motywy techniczne. Operatorzy pocztowi dążą do oferowania usług za-
awansowanych technologicznie. Istotnym motywem takiego kierunku działań 
jest fakt, że obecnie wartość firmy i jej wizerunek pozostają w coraz większej 
mierze funkcją innowacyjności stosowanych technologii. Dostęp do innowacyj-
nych technologii ograniczają jednak takie czynniki, jak:  

 brak wystarczającej ilości środków finansowych, 
 szybkość zachodzących zmian w środowisku technologicznym, co czę-

sto utrudnia pełne wykorzystanie nowej technologii i może prowadzić 
do głębokiego zadłużenia firm inwestujących w takie technologie. 

                                                                                                                        

kowe, po połączeniu z przedsiębiorstwem osiągającym mniejszy zysk, może dzięki temu płacić 
mniejsze podatki, gdyż w ten sposób obniża się podstawę opodatkowania całej grupy. 

10  Opinia kadry kierowniczej ppup Poczta Polska zebrana podczas wywiadu. 
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Jednakże, bez wdrażania nowoczesnych technologii, Poczcie Polskiej pozosta-
łoby w praktyce oferowanie tradycyjnych usług, często o niezbyt wysokiej ja-
kości, które w warunkach rosnącej konkurencji nie mają racji bytu.  
Wprowadzenie i wykorzystywanie nowoczesnych technologii w sektorze usług 
pocztowych w nowych warunkach gospodarki globalnej wynika z trzech powo-
dów: 

 sukcesie rynkowym każdej firmy przesądza jakość świadczonych 
usług, co przy tradycyjnych i przestarzałych technologiach trudno osią-
gnąć, 

 bez wdrażania nowoczesnych technologii i oferowania nowych usług 
nie może być mowy o rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększaniu zysku, 

 wprowadzanie nowych technologii pozwala oferować nowe produkty, 
lepiej wykorzystywać posiadaną infrastrukturę, obniżać koszty jednost-
kowe świadczonych usług. 

 Nie zapominając o tym, że na rynku usług pocztowych jest konkurencja, 
można oczekiwać, że nasilą się działania zmierzające do przejęć, podejmowa-
nych głównie przez silnych i stosunkowo zasobnych finansowo operatorów, 
między innymi w celu skorzystania z know-how.  
Wydaje się, że w specyficznych warunkach polskiej gospodarki i w sytuacji 
prawno-organizacyjnej Poczty Polskiej, jako istotne motywy stworzenia silnej 
„Grupy Kapitałowej” w przyszłości uznać można: 

 przebudowę sztywnych struktur zarządzania ukształtowanych w po-
przednich systemach gospodarczych, 

 usunięcie wewnętrznych słabości (np. powolny przepływ informacji, 
niedoinformatyzowanie placówek, mała dywersyfikacja usług, brak od-
powiedniej ilości centrów ekspedycyjno-rozdzielczych, brak termino-
wości w usługach, inne), 

 konwersję zadłużenia, 
 stworzenie dogodnych warunków dla przyciągania kapitału i nowocze-

snej technologii, 
 podniesienie jakości usług, szczególnie tych powszechnych, 
 dywersyfikację usług, 
 poprawę wyników ekonomicznych, 
 pozyskanie nowych źródeł finansowania poprzez obecność na giełdzie, 
 umocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku. 
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 Opierając się na schemacie zaproponowanym przez P. Gomeza11, dotyczą-
cym przyczyn tworzenia struktur kapitałowych w działalności gospodarczej 
przedsiębiorstw, można wyodrębnić te czynniki, które są najważniejsze dla 
tworzenia „Grupy Kapitałowej” Poczty Polskiej w przyszłości (rys. 1) 
 

 
 

Rys. 1. Główne motywy tworzenia struktury kapitałowej Poczty Polskiej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Gomez, Neue…, s. 169 

 
 Podsumowując, wszystkie motywy są jednakowo ważne i w równym stop-
niu wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku. 
Jednakże głównym i pierwszoplanowym motywem tworzenia „Grupy Kapita-
łowej” jest specyfika działalności w szczególnie sprzyjających warunkach na 
rynku usług pocztowych, który daje ogromne możliwości współpracy, aliansów 
strategicznych, kooperacji i powiązań kapitałowych, operacyjnych, finanso-
wych i personalnych pomiędzy Pocztą Polską, jednostkami biznesowymi Pocz-
ty Polskiej i innymi podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu. 
 Aktualnie, w całej polskiej polityce gospodarczej jest tendencja, aby na 
bazie wielkich przedsiębiorstw państwowych (a do takich Poczta Polska należy) 

                                                 
11  P. Gomez, Neue Trends In Konzernorganisation, „ Zeitschrift fur Organisation” 1992, nr 

3, s. 169. 
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tworzyć struktury holdingowe. Tendencja ta wynika z „przekonania polityków 
gospodarczych, że holding to lepsza forma prowadzenia działalności w porów-
naniu z przedsiębiorstwem wielozakładowym, i że przekształcenie dużego, wie-
lozakładowego przedsiębiorstwa państwowego przyniesie wiele korzyści,  
a ponadto umożliwi, przynajmniej częściową prywatyzację”.12 Prywatyzację 
przedsiębiorstwa poprzedza jednak długa i skomplikowana droga przekształceń, 
z których na pierwszy plan wysuwa się przeformułowanie sztywnych i nieefek-
tywnych struktur organizacyjnych.  
 Przekształcenie ppup Poczta Polska w „Grupę Kapitałową” wymaga przy-
jęcia przez Rząd odpowiedniego programu restrukturyzacyjnego oraz uchwale-
nia przez Sejm odpowiedniej ustawy, stanowiących formalną podstawę prze-
kształcenia. Zarówno program, jak i ustawa muszą określać obszary i płaszczy-
zny restrukturyzacji, jak i ogólny model zarządzania „Grupą Kapitałową” ze 
wzmocnioną ustawowo rolą zarządczą właściciela, czyli Skarbu Państwa, któ-
rego kompetencje w tym zakresie pełni Minister Infrastruktury.13 
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1. Krótka charakterystyka Poczty Polskiej  
 
 Poczta Polska należy do niewielu instytucji, które potrafiły w każdych 
warunkach burzliwej historii znaleźć miejsce dla siebie i przetrwać, nie tracąc 
nic ze swego znaczenia i charakteru. Zmiany na Poczcie następują cały czas, ale 
odbywają się one w taki sposób, aby klient tego nie odczuł. Codziennie też 
poczta poszerza swoje usługi, oferując klientom korzystne warunki oraz po-
wszechną dostępność do swoich placówek i usług.1 
 Przedsiębiorstwo państwowe PP dziś, to nie tylko najstarsze, ale także 
jedno z największych przedsiębiorstw w kraju i największe przedsiębiorstwo na 
rynku usług pocztowych. Aktualnie zatrudnia około stu tysięcy pracowników  
i świadczy ponad 300 rodzajów usług (w tym 44 rodzaje usług podstawowych 
w obrocie krajowym i 50 w obrocie zagranicznym).2 Poza tradycyjnymi usłu-
gami Poczta prowadzi działalność handlową, finansową, ubezpieczeniową, fila-
telistyczną, ochroniarską, informatyczną, przetwarzania danych. Obowiązkiem 
Poczty jest zapewnienie klientom ciągłości świadczenia powszechnych usług 

                                                 
1  T. Chronowski, Poczta Polska, COR, www.pocztapolska.pl , 20. 04. 2004 rok. 
2  Materiały wewnętrzne Poczty Polskiej oraz informacje własne uzyskane w wyniku wy-

wiadu z kadrą kierowniczą ppup Poczta Polska. 
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pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zapewnienie bezpieczeń-
stwa tegoż obrotu w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb 
ludności. Oprócz celów finansowych Poczta Polska wyznaczyła sobie ambitne 
cele operacyjne.  
 Poczta Polska jest przedsiębiorstwem wielozakładowym, o sieciowym 
charakterze, przechodzącym aktualnie poważne przeobrażenia, mające w kon-
sekwencji doprowadzić do powstania grupy kapitałowej. Z samej liczby pozio-
mów zarządzania wynika złożoność zarządzania Pocztą Polską, zwłaszcza  
w aspekcie koordynacji i komunikacji zarówno wewnątrz poziomów zarządza-
nia, jak i na zewnątrz-pomiędzy poziomami organizacyjnymi PP3. Sieć urzędów 
pocztowych, które bezpośrednio realizują usługi pocztowe, obejmuje równo-
miernie cały kraj i systematycznie rośnie. Na koniec października 2005 roku 
było 8010 placówek pocztowych. Od 1995 roku na terenach miejskich Poczta 
wprowadziła nową formę organizacyjną urzędów. Są nią tzw. oddziały działają-
ce na zasadzie wysuniętych okienek pocztowych lub agencje pocztowe.4 Ich 
celem jest szybka realizacja usług nadawczych. 
 W związku z nowymi wyzwaniami, które stoją przed przedsiębiorstwem 
na rynku usług pocztowych, Poczta Polska rozwija poza nowymi usługami tak-
że działalność inwestycyjną o charakterze budowania powiązań kapitałowych, 
związanych z nabywaniem akcji innych przedsiębiorstw. Do najważniejszych 
podmiotów, w których Poczta jest akcjonariuszem, należą: 

 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW)- 52 % 
udziałów dla Poczty (oprócz Poczty udziałowcami Towarzystwa jest 
francuska grupa kapitałowa BNP Paribas i Towarzystwo Ubezpiecze-
niowe Cardif S.A.), 

 Bank Pocztowy S.A.- 75 % udziałów lub akcji dla Poczty (udziałow-
cem oprócz Poczty jest tu Prokom Investments S.A.), 

 POSTDATA S.A.- 51% udziałów dla Poczty (oraz Prokom Investments 
S.A.), 

 Pocztowy Fundusz Leasingowy sp. z o.o.- 100% udziałów dla Poczty, 

                                                 
3  B. Kaczmarek, System Zarządzania Pocztą Polską [w:] Tradycja i współczesność w me-

todologicznym nurcie zarządzania (pod red. J. CZEKAJA), AE, Kraków 2007.  
4  Agencje pocztowe wykonują na ogół podstawowe usługi nadawcze, ale dokładny zakres 

wykonywanej usługi, a także celowość tworzenia agencji pocztowej w określonym miejscu ustala 
odpowiedni Rejonowy Urząd Poczty (RUP), zarządzający określoną liczbą podległych placówek 
pocztowych. 
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 Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A. (PAUF), 
 Post Media Serwis sp. z o.o. (PMS)- 100 % udziałów. 

 Wymienione podmioty gospodarcze tworzą tzw. „grupę kapitałową”.  
 
 
2. Charakterystyka rynku usług pocztowych w Polsce- kierunki zmian 
 
 W każdej gospodarce narodowej usługi pocztowe zajmują poważną pozy-
cję w kategorii usług powszechnych dla ludności. Dążenie Państw Członkow-
skich do ujednolicenia zasad funkcjonowania rynku usług pocztowych we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej prowadzi do narastania powiązań organi-
zacyjnych, technicznych i ekonomicznych między krajami członkowskimi, 
powodując, że zasadne staje się stanowisko stwierdzające, iż problemów zwią-
zanych z rozwojem polskiego rynku usług pocztowych nie można rozpatrywać 
w sposób wyizolowany. W Polsce rynek usług pocztowych jest jednym z naj-
bardziej rozwiniętych sektorów. Został on podzielony przez Ministerstwo Łącz-
ności na trzy obszary:5 

1. Rynek zastrzeżony dla Poczty Polskiej- obejmujący usługi o charakte-
rze powszechnym, tzn. przyjmowanie, przewóz, doręczanie przesyłek 
listowych o masie do 2kg oraz paczek w obrocie krajowym i zagra-
nicznym, 

2. Rynek usług pocztowych dozwolony dla każdego po uzyskaniu konce-
sji. Rynek ten dotyczy także usług pocztowych, ale z wyłączeniem 
usług zastrzeżonych dla Poczty Polskiej i usług kurierskich, 

3. Rynek usług pocztowych całkowicie wolny- obejmuje usługi poczto-
we nie mające charakteru powszechnego. Należą do nich np.: przewóz 
paczek inny niż pocztowe, transfer pieniędzy i dystrybucja druków 
bezadresowych (ulotek) i ankiet. Aby świadczyć tego typu usługi, wy-
starczy wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub do rejestru 
handlowego. 

 Konkurencję na rynku usług pocztowych wywołały dokonujące się na nim 
przemiany liberalizacyjne, demonopolizacyjne i deregulacyjne. W rezultacie 

                                                 
5  A. Daszkowska, B. Glejbicka, Rynek usług pocztowych w procesie globalizacji [w:] 

Operatorzy narodowi na europejskim rynku pocztowym-doświadczenia i perspektywy, IX Sym-
pozjum Poczty Polskiej, Szczecin 2002, s. 44. 
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podjętych działań wzrósł stopień natężenia współzawodnictwa operatorów 
pocztowych w poszczególnych segmentach rynku usług pocztowych. Stopień 
tej konkurencji w wybranych obszarach rynku usług pocztowych na przykładzie 
krajów Unii Europejskiej przedstawia tabela 1. 
 

Tabela 1 
 

Stopień natężenia konkurencji w wybranych obszarach rynku usług pocztowych w 
krajach Unii Europejskiej 

 
Obszar rynku Współzawodnictwo Cechy charakterystyczne 

Listowe przesył-
ki krajowe 

W fazie rozwoju  możliwość konkurowania bardzo zawężona, 
gdyż są obszary zastrzeżone dla publicznych 
operatorów pocztowych 

 najważniejsi konkurenci poczt publicznych to 
operatorzy działający w niszach rynkowych 

 współzawodnictwo głównie na rynkach lokal-
nych i na rynkach reklamy bezpośredniej 

Międzynarodowe 
przesyłki listowe 

W fazie umiarkowa-
nego wzrostu (kon-
trolowane przez 
publicznych operato-
rów pocztowych) 

 występuje współzawodnictwo w tym obszarze 
(szczególnie w obszarze klientów bizneso-
wych), pomimo prawnie usankcjonowanych w 
krajach członkowskich obszarów zastrzeżo-
nych.  

Paczki Intensywne (umac-
nianie pozycji pu-
blicznych operato-
rów pocztowych)  

 publiczni operatorzy pocztowi mają często 
pozycję dominującą, którą ugruntowują po-
przez alianse strategiczne i przejęcia prywat-
nych podmiotów 

 silna koncentracja rynku w rękach publicznych 
operatorów pocztowych 

 publiczni operatorzy pocztowi rozwijają rynki 
logistyczne 

Usługi ekspre-
sowe 

Intensywne (fuzje i 
przejęcia przeprowa-
dzane przez publicz-
nych operatorów 
pocztowych) 

 wzmożona aktywność operatorów pocztowych 
w tym segmencie. Segment charakteryzuje się 
jednak dominacją publicznych operatorów 
pocztowych, która jest wynikiem zawieranych 
przez nich aliansów strategicznych, partner-
stwa i przejęć 

Nowe usługi W fazie rozwoju  fragmentaryczna konkurencja o charakterze 
wyspecjalizowanym 

 operatorzy prywatni specjalizują się w świad-
czeniu usług lepszych jakościowo, nie objętych 
obszarem zastrzeżonym  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bericht der Kommission an das Europäische 
Parlament Und den Rat über Anwendung der Postrichtlinie (Richtlinie (97/67/EG), 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel, 25.11.2002, s. 27. 
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 Jak wynika z tabeli 1, konkurencja na rynku usług pocztowych nie prze-
biega z jednakowym natężeniem we wszystkich segmentach. Zdecydowanie 
wolniej rozwija się w segmencie przesyłek listowych, niż w segmencie przesy-
łek paczkowych i ekspresowych. Nierówny rozkład siły konkurencji w po-
szczególnych segmentach rynku usług pocztowych wynika z niepełnej demo-
nopolizacji tego rynku w obszarze przesyłek listowych oraz z ograniczonych 
środków finansowych koniecznych do wdrożenia nowych usług, opartych na 
wyspecjalizowanych technologiach.  
 Niezadowalająca dynamika rozwoju rynku usług pocztowych, wynikająca 
z ograniczenia do niego dostępu innym jednostkom gospodarczym, wymusiła 
przeprowadzenie reform ukierunkowanych na liberalizowanie dotychczas obo-
wiązujących przepisów. Efektem podjętych reform było stopniowe ograniczanie 
monopolu państwowych operatorów pocztowych oraz zdywersyfikowanie pola 
ich działania. W wyniku dokonującej się liberalizacji rynku usług pocztowych 
wykształciły się na nim dwa rodzaje konkurencyjności: 

 wewnątrzgałęziowa, 
 międzygałęziowa. 

 Konkurencja wewnątrzgałęziowa odbywa się pomiędzy podmiotami 
wytwarzającymi lub sprzedającymi takie same lub podobne usługi. Oznacza to, 
że na rynku usług pocztowych taki rodzaj konkurencji sprowadza się do rywali-
zacji pomiędzy podmiotami już funkcjonującymi na rynku (np. między publicz-
nym operatorem pocztowym a niepublicznymi firmami kurierskimi) lub pomię-
dzy podmiotami planującymi dopiero wejść na rynek usług pocztowych lub 
jego segment (np. pomiędzy przedsiębiorstwami transportowymi, logistyczny-
mi, telekomunikacyjnymi).6  
 Konkurencja międzygałęziowa na rynku usług pocztowych odbywa się 
pomiędzy podmiotami oferującymi usługi substytucyjne wobec usług poczto-
wych, które mają zaspokoić potrzeby związane z przekazem informacji oraz 
przewozem rzeczy. Taki rodzaj konkurencji występuje pomiędzy operatorami 
pocztowymi a innymi firmami świadczącymi usługi komunikacyjne (np. trans-
portowe, logistyczne, spedycyjne, telekomunikacyjne, informatyczne).7 

                                                 
6  G. Wolska, Wpływ konkurencji na rozwój rynku usług pocztowych, [w:] Informacja 

Pocztowa nr 6’2005, red. Centrum Infrastruktury, Wydział Techniki i Technologii, Warszawa, 
Wydział Poligrafii CI, Wrocław (nakład 650 egz.), s.10. 

7  Tamże, s.12.  
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 Dla celów objaśnienia konkurencji wewnątrzgałęziowej i międzygałęzio-
wej na rynku usług pocztowych można posłużyć się techniką analizy pięciu sił 
M.E. Portera (rys.1). 
 

 
 

Rys. 1. Główne siły napędowe konkurencji na rynku usług pocztowych według M.E. 
Portera 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. E. Porter, Strategia konkurencji. Metody 
analizy sektorów i konkurentów. PWN, Warszawa 1992, s. 22 

 
 W wyniku toczącej się walki konkurencyjnej w sektorze, do głosu docho-
dzą nie tylko firmy krajowe, ale także międzynarodowe. Poprzez sprawność ich 
działania, poziom świadczonych usług, nowoczesną technologię, jakość świad-
czonych usług pocztowych i kurierskich, na współczesnym rynku usług pocz-
towych coraz szybciej rozwija się wielowymiarowa konkurencja.  
 Na rynku usług pocztowych funkcjonują dwa rodzaje podmiotów gospo-
darczych świadczących usługi pocztowe: publiczny operator usług pocztowych 
posiadający status przedsiębiorstwa państwowego (w Polsce funkcję tę sprawu-
je ppup Poczta Polska) oraz inni operatorzy pocztowi (najczęściej prywatni, 
działający na podstawie uzyskanych koncesji lub w wolnym obszarze rynku). 
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Na rynku funkcjonuje około 90 podmiotów prywatnych świadczących usługi 
pocztowe.8 
 Przemiany, które nastąpiły w gospodarce oraz nowelizacja przepisów w 
zakresie funkcjonowania niektórych podmiotów gospodarczych, doprowadziły 
do liberalizacji i demonopolizacji rynku usług pocztowych. Spowodowało to 
pojawienie się firm konkurencyjnych wobec Poczty Polskiej i konieczność ry-
walizacji na tym specyficznym rynku, na którym zgodnie z uregulowaniami 
ustawowymi oddziałuje państwo, nakładając na publicznego operatora poczto-
wego szczególne obowiązki, ale jednocześnie chroniąc jego działalność poprzez 
zastrzeżenie wykonywania niektórych usług tylko dla Poczty Polskiej- i w pew-
nym sensie, czyniąc ją monopolistą. Obecnie ppup Poczta Polska jest najwięk-
szym operatorem pocztowym spośród około 146 operatorów działających na 
polskim rynku pocztowym.9 Działalność poczty dotycząca usług o charakterze 
powszechnym jest w bardzo niewielkim stopniu uzupełniana funkcjonowaniem 
małych podmiotów gospodarczych o charakterze wybitnie lokalnym i dużej 
zależności od Poczty Polskiej.  
 Nieco inaczej wygląda sprawa usług kurierskich, gdzie oprócz Poczty 
 z usługą EMS-Pocztex działa kilku znaczących prywatnych operatorów 
pocztowych, stanowiących bezpośrednią i poważną konkurencję dla Poczty 
Polskiej. Należą do nich między innymi: 

 firmy kurierskie działające na rynku wewnętrznym: Spedpol, Kurierse-
rvis, Stolica, Raben- Szybka Paczka 

 firmy kurierskie międzynarodowe, opierające swoją działalność na ka-
pitale zagranicznym, posiadające dużą liczbę placówek międzynarodo-
wych, krajowych oraz wiele punktów transportowych: DHL World 
Express TNT, United Parcels, United Parcels Service (UPS), Federal 
Express 

 firmy szerokoprofilowe, w których usługi pocztowe, to tylko niewielki 
element działalności gospodarczej, np. Przedsiębiorstwo Produkcji 
Rynkowej i Eksportowej „Servisco”  

                                                 
8  Źródło: zasoby internetowe. 
9  Taki stan zanotowano na dzień 8 września 2006 roku w: projekt ustawy o komercjalizacji 

państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” z dnia 26 kwietnia 2007 
roku, Druk 1688, nr RM 10-16-07. 
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 Badania zamieszczone przez Dziennik Puls Biznesu10 wykreowały ranking 
najszybszych, najbardziej elastycznych i najtańszych firm kurierskich. Z tych 
trzech cech wyliczono średnią arytmetyczną, która stawia Pocztex na czwartym 
miejscu (tabela 2). 

Tabela 2  
 

Ranking firm kurierskich 
 

Miejsce w rankingu Nazwa firmy kurierskiej 

1 Masterlink Ekspress 

2 UPS 

3 X-press Bikers 

4 Pocztex 

5 TNT 

6 Sprinter 

7 Stolica 

8 AGAP 

9 Siódemka 

10 DHL Express 
 
Źródło: M. Bołtryk, B. Tychowski, Kurierzy stanęli do wyścigu, Puls Biznesu z dn. 
18.09.2003 rok 

 
 Usługa EMS Pocztex jest aktualnie ściśle związana z jednym z segmentów 
działalności Poczty Polskiej w obszarze usług kurierskich. Proces realizacji 
usługi EMS Pocztex nie jest efektywny (stanowi ok. 1% udziału przychodów  
z usługi kurierskiej w przychodach ogółem11), gdyż są niedociągnięcia organi-
zacyjne i logistyczne, co znacznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia odpowied-
nie wykorzystanie możliwości, potencjału i zasobów Poczty Polskiej. Poczta 
Polska traktuje usługę EMS- Pocztex jako jeden z wielu oferowanych przez nią 
produktów. Zasadniczą cechą odróżniającą EMS- Pocztex od innych usług jest 
to, że funkcjonuje on na otwartym rynku wśród wielu firm konkurencyjnych. 

                                                 
10  Badania zostały wykonane w latach 2003-2004. Poddano im firmy kurierskie liczące się 

na rynku. Badano trzy podstawowe cechy wpływające na satysfakcję klientów: szybkość, ela-
styczność, koszt usługi [w:] M. Bołtryk, B. Tychowski, Kurierzy stanęli do wyścigu, Puls Biznesu 
z dn. 18.09.2003.  

11  Materiały wewnętrzne Poczty Polskiej.  
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Brak koncentracji na rozwoju i konkurencyjności usługi kurierskiej w porówna-
niu z agresywnymi działaniami konkurencji powoduje, że pozycja EMS- Pocz-
tex jest coraz słabsza. Taka sytuacja wymaga zastanowienia się nad przyszło-
ścią EMS Pocztex w taki sposób, aby wszystkie decyzje dotyczące realizacji 
usługi kurierskiej zapadały szybko na wszystkich szczeblach zarządzania, albo- 
podjęciu decyzji o ewentualnym wydzieleniu tej usługi poza struktury Poczty 
Polskiej i kontynuowaniu działalności w nowej formie.  
 Procentowy udział operatorów pocztowych w rynku przesyłek kurierskich 
w ostatnich latach przedstawia rysunek 2. 
 

 
Rys. 2. Udział procentowy operatorów pocztowych w rynku przesyłek kurierskich  
w latach 2005 i 2006 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: danych źródłowych za 2005 rok, zaczerpnię-
tych z Raportu Ministerstwa Transportu, SP III. 1, Warszawa 2006 r. oraz danych źró-
dłowych za 2006 rok, zaczerpniętych z raportu DHL (strona www.dhl.pl). 
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 Na podstawie przedstawionego wykresu widać, że największy procentowo 
udział w rynku przesyłek kurierskich mają tacy operatorzy jak DHL Express 
oraz UPS. EMS Pocztex ma najmniejszy udział w tymże rynku- zaledwie 2%  
w roku 2005 i taki sam rok później, jednakże od 2001 roku EMS Pocztex sys-
tematycznie traci swoją pozycję na rynku usług kurierskich ekspresowych.12  
 Zgodnie z Dyrektywą 97/67/WE Parlamentu Europejskiego w sprawie 
wspólnych reguł rozwoju wewnętrznego wspólnotowych usług pocztowych  
i polepszenia jakości usług, usługi pocztowe zostały uznane za usługi po-
wszechne o ogólnym znaczeniu gospodarczym, jednakże liberalizacja spowodu-
je, że systematycznie zmniejszany będzie obszar zastrzeżony w usługach pocz-
towych. Dla wszystkich operatorów pocztowych oznaczać to będzie z jednej 
strony zwiększoną konkurencję, z drugiej strony- możliwość opanowania ryn-
ków i usług dotychczas dla nich niedostępnych. Tam, gdzie rynek pocztowy 
został już całkowicie zliberalizowany, jak na przykład w Szwecji czy Finlandii, 
narodowi operatorzy konkurują z firmami krajowymi, jak i zagranicznymi. Eu-
ropejskie firmy pocztowe wchodzą w rozmaite porozumienia i alianse strate-
giczne, aby móc toczyć wspólną walkę z najsilniejszymi firmami w tym zakre-
sie. 
 Oprócz doręczeń przesyłek listowych, większość przedsiębiorstw poczto-
wych działa w jednym lub więcej segmentów: paczki, przesyłki ekspresowe, 
usługi finansowe, logistyka, ubezpieczenia. Stan procesów dostosowawczych 
niektórych operatorów europejskich, w tym i Polski, jest zróżnicowany, co 
przedstawia rysunek 3. 
 Z rysunku 3 wynika, iż na tle wymienionych wyżej krajów Unii Europej-
skiej, polski rynek usług pocztowych ma jeszcze wiele do zrobienia w zakresie 
uregulowań prawnych i „domknięcia” niektórych obszarów do wspólnych reguł 
rynku pocztowego „europejskiego”. Brak zatem uregulowań na polskim rynku 
usług pocztowych w zakresie pełnej autonomii instytucji regulacyjnych, me-
chanizmu regulacji cen i systemu autoryzacji oraz obniżenia obszaru zastrzeżo-
nego dla przesyłek listowych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Wymaga 
to zmian wielu ustaw na poziomie ministerialnym, zmian w strukturach we-
wnętrznych Poczty Polskiej, wdrożenia nowoczesnych systemów informatycz-
nych i logistycznych oraz czasu.  
 

                                                 
12  Ministerstwo Transportu, Raport SP III.1, Warszawa 2006 oraz strona www.dhl.pl 
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Uwaga: strzałki określają zamknięcie obszaru regulacyjnego w procesach dostosowaw-
czych do wspólnych reguł funkcjonowania rynku pocztowego do Unii Europejskiej. 

Rys. 3. Stan procesów dostosowawczych polskiego oraz niemieckiego, szwedzkiego, 
holenderskiego i brytyjskiego rynku usług pocztowych do wspólnych reguł rozwoju 
rynku wewnętrznego Unii Europejskiej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Komisji dla Parlamentu Europej-
skiego. 

 
 Obraz przygotowania i wykonania inicjatyw gospodarczych podjętych 
przez Pocztę Polską oraz niektórych operatorów europejskich przedstawia tabe-
la 3. 
 Informacje umieszczone w tabeli 3 wskazują na spore dysproporcje  
w poziomie zaawansowania zmian w Poczcie Polskiej i wymienionych powyżej 
operatorów pocztowych. Z przeprowadzonej przeze mnie analizy wynika, że  
w przygotowaniu rynku są luki zarówno w płaszczyźnie rozwiązań regulacyj-
nych i prawnych, jak i w płaszczyźnie przygotowania polskiego rynku poczto-
wego do zaleceń i wymogów dyrektyw pocztowych Unii Europejskiej. Warto 
jednak zauważyć, że jeszcze dwa lata temu nie było jasno wytyczonej strategii 
Poczty Polskiej, a systemy informatyczne nie były tak zaawansowane jak  
w chwili obecnej. 
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Tabela 3  
 

Porównanie inicjatyw gospodarczych podjętych przez Pocztę Polską oraz operatorów 
pocztowych: niemieckiego, szwedzkiego, holenderskiego, brytyjskiego 

 

Obszary inicjatyw gospodarczych 

Poczta niemiecka, 

szwedzka, holender-

ska, brytyjska 

Poczta 

Polska 

Zmiana struktury organizacyjnej TAK TAK* 

Strategia rozwoju TAK TAK 

Wdrożenie nowoczesnego systemu logi-

stycznego 

TAK NIE 

Ekspansja międzynarodowa i globalna TAK NIE 

Nowoczesny system informatyczny TAK NIE** 

Dywersyfikacja działalności TAK TAK*** 

Znacząca zmiana struktury przychodów z 

prowadzonej działalności  

TAK NIE 

 
 * - proces przebudowy struktury organizacyjnej rozpoczął się w Poczcie Polskiej w 
2005 roku i wciąż trwa 
** - w Poczcie Polskiej trwają procesy kończące wdrażanie jednego spójnego i nowo-
czesnego systemu informatycznego 
*** - Poczta Polska dywersyfikuje intensywnie swoją działalność (dywersyfikacja dzia-
łalności nastąpiła także w spółkach zależnych od Poczty Polskiej) 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 Postęp technologiczny w zakresie technologii informatycznej, skutkujący 
wzrostem procentowego udziału użytkowników Internetu w ludności ogółem, 
przynosi dwojakie skutki; to taki „obosieczny miecz”, którego pierwszym skut-
kiem jest wpływ penetracji Internetu na komunikację i transakcje płatnicze, na 
racjonalizację i substytucję przesyłek dotyczących transakcji oraz automatyza-
cję fizycznych transakcji płatniczych. Rynek przesyłek listowych z racji rozwo-
ju Internetu i nowych usług (e-mail, czat, gadu-gadu) wykazuje tendencję spad-
kową. Spadek ten jest efektem substytucji usług- usługi tradycyjne mają swoje 
elektroniczne substytuty. Drogę elektroniczną można wykorzystać do przesyła-
nia faktur, przedkładania rachunków, stosowania efektywnej reklamy bezpo-
średniej. Drugi wpływ polega na tym, że technologia zmienia sposób działania 
przedsiębiorstw pocztowych, na przykład centralne sortowanie przesyłek można 
pominąć, stosując w przyszłości automatyczny proces ustawiania kolejności 
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oraz generowanie przesyłek komputerowo. Automatyczny proces ustawiania 
kolejności jest obecnie na świecie wdrażany, a udział wstępnego sortowania  
w oparciu o przesyłki pocztowe generowane przez komputer nieustannie wzra-
sta.13 Firmy konkurencyjne dla Poczty Polskiej zdają sobie sprawę, że sortowa-
na poczta miejska doręczana dwa razy w tygodniu, stanowiąca ok. 40% wolu-
menu przesyłek pocztowych ogółem, to najbardziej atrakcyjny model wejścia 
na rynek. Warunkiem jest tu tylko kompletna i łatwo rozbudowująca się sieć. 
Takim działaniom przyświecać musi strategia zarządzania logistyką outsourcin-
gu, która na całym świecie jest branżą o szybkim tempie rozwoju. Największe 
tempo rozwoju w tym zakresie cechuje Stany Zjednoczone, następnie Europę  
i na koniec Azję. 
 Wzrost wymagań i oczekiwań polskiego społeczeństwa, dotyczących jako-
ści, asortymentu i dostępności usług pocztowych, musi znaleźć swoje odzwier-
ciedlenie w konieczności dostosowania się Poczty Polskiej do realiów wolnego 
rynku. W miarę przechodzenia od rynku monopolu do rynku konkurencji będą 
się też zwiększać naciski ze strony konkurencji. Wydaje się, że redukcja kosz-
tów, przejrzyste ich rozliczanie oraz zróżnicowanie cen i poprawa jakości są 
najlepszymi sposobami obrony przed nowymi konkurentami wchodzącymi na 
rynek. Warunki te muszą być wdrożone w wystarczającym stopniu po to, by 
móc kształtować swój potencjał w oparciu o te instrumenty. Poczta Polska po-
siada kilka mocnych stron, co pozwala jej konkurować na tym coraz bardziej 
liberalnym rynku. Należą do nich na przykład: 

 lojalność i przywiązanie klientów do Poczty, 
 niższy poziom cen taryfowych niż u potencjalnych klientów, 
 największa dostępność usług, 
 współpraca z zagranicznymi zarządami pocztowymi, 
 duży potencjał osobowy i rzeczowy (większy niż u innych operatorów). 

 Pamiętać trzeba, że takie atuty są niewystarczające, aby nic nie robić i nie 
bać się wejścia na rynek nowych, konkurencyjnych podmiotów, bowiem nowi 
operatorzy pocztowi mogą łatwo wejść na rynki, na których działają duże 
przedsiębiorstwa pocztowe z wysokimi kosztami i niezróżnicowanymi cenami. 

                                                 
13  Materiały pochodzące z zasobów Internetu mówią o tym, że przykładowo w USA udział 

wstępnego sortowania przesyłek ekspresowych wzrósł z 61% do 67% w latach 2000-2003, dzięki 
zastosowaniu ośrodków wstępnego sortowania przez urządzenia np. marki Pitney Bowes. 



Beata Glinkowska 366 

 Podsumowując, w ostatnich latach można zauważyć kilka tendencji na 
rynku, które mają wpływ na funkcjonowanie i kondycję Poczty Polskiej. Są to: 

 coraz silniejsza konkurencja na rynku usług pocztowych i kurierskich 
(liberalizacja), 

 wciąż malejący obszar monopolu (demonopolizacja), 
 wzrastające wymagania klientów, 
 ograniczenia w przydziale środków budżetowych (zmniejszające się 

subwencje budżetowe) (deregulacja),  
 zmiana w formach komunikowania się, przekazywania informacji i do-

kumentów, dokonywania płatności-spowodowane dokonującym się 
ogromnym postępem technicznym i technologicznym. 

 Liberalizacja i globalizacja rynku, jego demonopolizacja i deregulacja oraz 
swobodny przepływ zasobów, zanikanie granic prowadzenia działalności ko-
mercyjnej w ramach Unii Europejskiej, sprawiły że uwolnienie rynku usług 
pocztowych jest nieuniknione. Spowoduje to ograniczenie monopolu Poczty 
Polskiej i otwarcie nowych, wcześniej niedostępnych dla firm kurierskich seg-
mentów rynku. Proces liberalizacji trwa, a jego zakończenie jest przewidziane 
na 2009 rok, jednakże termin ten może się opóźnić z powodu nieprzygotowania 
do uwolnienia rynku dla konkurencji. Sprostać konkurencji może jedynie 
„sprywatyzowana Poczta”, gdyż tylko sprywatyzowane spółki mają struktury 
elastyczne, są wrażliwe na potrzeby klienta oraz starają się stworzyć wartość dla 
akcjonariuszy o wiele większą niż przedsiębiorstwa rynkowe, są także dobrym 
podkładem dla tworzenia grup kapitałowych. Poczta Polska będzie musiała 
także znacznie obniżyć koszty, głównie z powodu rozrastającej się konkurencji 
oraz dążyć do tworzenia na bazie narodowego operatora pocztowego dobrze 
funkcjonującej grupy kapitałowej. Rynek usług pocztowych jest szczególnie 
dobrym miejscem powstawania silnych ekonomicznie grup kapitałowych. 
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ZASADNOŚĆ LIBERALIZACJI RYNKU POCZTOWEGO 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Do końca roku 2012 rynek usług pocztowych wszystkich państw człon-
kowskich Unii Europejskiej objęty zostanie pełną liberalizacją1. Otwarty dla 
konkurencji sektor pocztowy wymaga regulacji prawnych umożliwiających 
spełnienie wymogów zawartych w dyrektywach pocztowych. Nadrzędnym ce-
lem reform regulacyjnych rynków pocztowych Unii Europejskiej jest stworze-
nie oraz długookresowe utrzymanie rynku o cechach wolnokonkurencyjnych. 
Wymogiem skutecznej realizacji tego założenia jest podjęcie odpowiednich 
kroków (de)regulacyjnych mających zapewnić dostęp do rynku podmiotom 
prywatnym oraz ograniczyć dominację operatorów publicznych. Transfer 
świadczenia usług pocztowych w sferę prywatną związany ze zmianami wła-
snościowymi operatora publicznego oraz pojawianiem się operatorów alterna-
tywnych, znajduje uzasadnienie w aktualnych doktrynach ekonomicznych doty-
czących regulacji sektora publicznego2. 
 
  

                                                 
1  Dyrektywa Pocztowa 2008/6/EG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 

2009. 
2  Borkowska B.: Koncepcje deregulacji rynku monopolu naturalnego. W: Regulacyjna ro-

la państwa we współczesnej gospodarce, Uniwersytet Szczeciński, Printgroup, Szczecin 2006, s. 
66. 
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1. Monopol naturalny na rynku pocztowym 
 
 Koncepcja monopoli naturalnych stanowiła w ubiegłym stuleciu jedną  
z najważniejszych przesłanek dostarczających polityce ekonomicznego uzasad-
nienia blokowania konkurencji w wielu sektorach gospodarczych3. Charaktery-
zuje ona rynek, na którym pojedynczy producent wytwarza dobra po niższych 
kosztach niż jakakolwiek kombinacja dwóch lub więcej producentów4. Szcze-
gólnie często utożsamia się występowanie monopolu naturalnego z rynkami 
infrastrukturalnymi opierającymi swoją działalność na sieci5. Przez wiele dzie-
sięcioleci panowało przekonanie, że jedynie posiadające wyłączność na świad-
czenie usług państwo jest w stanie skutecznie gospodarować na rynkach rozwi-
jających monopole naturalne. Całkowite upaństwawianie takich rynków okazu-
je się jednak z punktu widzenia bieżącej dyskusji ekonomicznej zbyt intensyw-
ną formą ingerencji w mechanizmy (wolno)rynkowe. Aktualne rozważania 
ekonomiczne wskazują, że nie całe rynki, a jedynie jego określone fragmenty 
klasyfikują się do miana monopolu naturalnego. Podstaw do wyodrębnienia 
takich obszarów dostarcza doktryna essential facility6. Określa ona tak zwane 
urządzenia kluczowe, stanowiące indykator występowania sytuacji monopolu 
naturalnego. Jako „kluczowe” definiuje się elementy infrastruktury, (1) które są 
niezbędne do osiągnięcia konsumentów lub świadczenia usług, oraz (2) których 
duplikacja jest z powodów finansowych, prawnych lub technicznych niemożli-
wa. Aktualne tendencje regulacyjne w Unii Europejskiej noszą znamiona tak 
zwanej szczupłej regulacji, a wiec regulacji, która w oparciu o doktrynę essen-
tial facility wymierzona jest jedynie w obszary rynków wykazujących faktyczną 
(naturalna) sytuację monopolistyczną. Ponadto celem obecnie przeprowadza-
nych reform w zakresie regulacji rynków sieciowych jest próba implementacji 

                                                 
3  Voglesang określa monopol naturalny jako „teoretycznie najbardziej imponujące uza-

sadnienie interwencjonizmu państwowego”. Müller J., Vogelsang I.: Staatliche Regulierung, 
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1979, s. 36. 

4  Do końca lat 60 ubiegłego wieku monopol naturalny definiowany był przez kryterium 
rosnących korzyści skali. Aktualna definicja opiera się na koncepcji subaddytywności kosztów. 
Zob. Borrmann J., Finsinger J.: Markt und Regulierung, München 1999, s. 122. 

5  zob. Czaplewski R., Flaga-Gieruszyńska K.: Rynek usług pocztowych, Wolters Kluwer 
Polska, Warszawa 2008, s. 26. 

6  Szczegółowe rozważania na temat urządzeń kluczowych (angl. essencial facility) zob. 
Knieps G.: Zur Regulierung monopolistischer Bottlenecks, Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, 48. 
Jahrgang, Heft 3, 1999, s. 297-304 oraz Majcher, J.: Dostęp do urządzeń kluczowych w świetle 
orzecznictwa antymonopolowego, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005 
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ujednoliconych zasad współzawodnictwa gospodarczego kosztem redukcji spe-
cyficznych przepisów regulacyjnych dla poszczególnych sektorów. W konse-
kwencji tych działań rynki sieciowe, w tym i pocztowy, uwalniane są z nad-
miernej regulacji oraz otwierane dla współzawodnictwa. 
 
 
2. Specyfika rynku usług pocztowych 
 
 W dyskusji ekonomicznej dotyczącej tematyki regulacji otwartego rynku 
pocztowego przywoływany zostaje często przykład rynku telekomunikacyjne-
go. Sektory te łączą nie tylko historyczne zależności, ale przede wszystkim 
kluczowa rola, jaką odgrywają one w rozwoju współczesnych społeczeństw 
informacyjnych. Zarówno na rynku pocztowym jak i telekomunikacyjnym pro-
ces liberalizacji nie został jak dotychczas całkowicie zakończony. Cechą wspól-
ną obydwóch sektorów jest ponadto wysoki stopień dominacji operatorów pu-
blicznych. Pomimo znaczących różnic występujących w technicznych i ekono-
micznych kwestiach charakterystyki porównanie rynku pocztowego z teleko-
munikacyjnym okazuje się trafnym środkiem do uwidocznienia specyficznej 
konstrukcji infrastruktury pocztowej wobec pozostałych infrastruktur siecio-
wych. 
 Sektor telekomunikacyjny, podobnie jak sektor przesyłu gazu, prądu oraz 
wody, bazuje w zakresie telefonii stacjonarnej na fizycznie połączonej sieci. 
Stworzenie takiej sieci związane jest z nieodwracalnymi inwestycjami począt-
kowymi - tak zwanymi kosztami utraconymi (sunk costs). Najwyższe nakłady 
inwestycyjne przy budowie infrastruktur telekomunikacyjnych pochłania tak 
zwana ostatnia mila (last mile), czyli odcinek sieci łączący poszczególnych 
użytkowników końcowych z siecią. Podłączenie użytkownika do szkieletu ist-
niejącej sieci wiąże się z potrzebą instalacji kosztownych urządzeń technicz-
nych oraz położenia indywidualnego okablowania. W przeciwieństwie do wy-
sokich nakładów inwestycyjnych związanych z budową i rozbudową sieci tele-
komunikacyjnej koszty z jej korzystania są relatywnie niskie. Inaczej przedsta-
wia się sytuacja na rynku pocztowym. Sieć pocztowa nie jest systemem tech-
nicznych łączy, lecz posiada charakter logicznych procesów spajających po-
szczególne węzły: punkty nadawcze, jednostki sortujące oraz skrzynki poczto-
we adresatów. Funkcjonowanie takiej sieci opera się przede wszystkim na fi-
zycznych czynnościach takich jak zbieranie, sortowanie, transport oraz dorę-
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czanie przesyłek. Podobnie jak w sektorze telekomunikacyjnym najbardziej 
kosztochłonnym etapem świadczenia usługi pocztowej okazuje się ostatnia mila 
– doręczanie przesyłek. Jednak w przeciwieństwie do telekomunikacji nie gene-
ruje ona wysokich kosztów utraconych. Dostarczanie przesyłek adresatom po-
lega w głównej mierze na pracy ludzkiej i powoduje przede wszystkim koszty 
zmienne. Ponadto wykorzystywane do obsługi tego odcinka sieci pocztowej 
środki transportu można przy opuszczaniu rynku przekwalifikować do działal-
ności w innych sektorach. Ponowne wykorzystanie okablowania oraz urządzeń 
technicznych do odmiennych celów oraz odzyskanie poniesionych inwestycji 
byłoby przy rezygnacji z świadczenia usług telekomunikacyjnych praktycznie 
niemożliwe. O intensywnym zaangażowaniu kapitału ludzkiego w pocztowym 
procesie produkcyjnym świadczy fakt, że nawet przy zastosowaniu wysoce 
zautomatyzowanych urządzeń sortujących, około siedemdziesiąt procent kosz-
tów całkowitych działalności pocztowej generuje faktor pracy ludzkiej7.  
W państwach rozwijających się, w których sortowanie przesyłek odbywa się 
wciąż manualnie, udział kosztów pracy ludzkiej w kosztach całkowitych poczty 
jest znacznie wyższy. Usługa telekomunikacyjna ma natomiast charakter niema-
terialnego procesu technicznego i dokonuje się w dużym zakresie bez udziału 
pracy ludzkiej. Kolejne różnice między rynkiem pocztowym i telekomunikacyj-
nym wynikają z fizyczności, a tym samym możliwości składowania przesyłek 
pocztowych. Podczas nieoczekiwanych przesileń korzystania z sieci przesyłki 
pocztowe mogą zostać krótkoterminowo zmagazynowane a wydajność przesy-
łowa szybko powiększona. Podobny zabieg na rynku telekomunikacyjnym był-
by w krótkich okresach czasu niewykonalny. Odmienna specyfika sieci teleko-
munikacyjnej i pocztowej reflektuje się w odmiennych strategiach cenowych 
praktykowanych w obydwóch sektorach. Podczas gdy w telekomunikacji naj-
częstszym sposobem pobierania opłat za usługi są miesięczne opłaty abonamen-
towe za dostęp oraz różnorodne taryfy za korzystanie z sieci, to w poczcie do-
minują ceny bazujące na kosztach faktycznego korzystania z sieci. Periodyczne 
opłaty abonamentowe oraz długoterminowe umowy pokrywające koszty stałego 
połączenia z siecią pocztową nie są obserwowane ani w segmencie konsumen-
tów indywidualnych, ani biznesowych. Charakterystycznym jest również fakt, 

                                                 
7  Knorr A.: Wettbewerb bei den Postdiensten und öffentlicher Infrastrukturauftrag: ein 

Widerspruch? w Berger H.: Wettbewerb und Infrastruktur in Post- und Telekommunika-
tionsmärkten, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1996, s. 70. 
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że opłatę za wykonanie usługi pocztowej pokrywa wyłącznie nadawca. Jedno-
stronność poniesionej opłaty oraz brak abonamentów związana jest między 
innymi z trudnościami stosowania automatycznych liczników na rynku poczto-
wym. 
 
 
3. Możliwość rozwoju współzawodnictwa na rynku usług pocztowych 
 
 Specyfika sieci rynku pocztowego i telekomunikacyjnego implikuje dwa 
różniące się od siebie rozkłady kosztów. Telekomunikacja odznacza się wyso-
kimi kosztami stałymi budowy i utrzymywania sieci, poczta natomiast generuje 
wysokie koszty zmienne będące odzwierciedleniem dużego zapotrzebowania na 
czynnik pracy ludzkiej. W przeciwieństwie do telekomunikacji koszty przypa-
dające na świadczenie usługi pocztowej nie mają charakteru kosztów utraco-
nych. Wkroczenie na rynek usług pocztowych lub rezygnacja z działalności nie 
jest związana ze znacznymi utrudnieniami lub barierami w postaci nieodwra-
calnych nakładów na budowę sieci. Tendencje wzrostu zliberalizowanych ryn-
ków pocztowych niektórych państw europejskich wskazują na duży potencjał 
rozwoju współzawodnictwa. Okazuje się, że wiele alternatywnych operatorów 
pocztowych zdecydowało się na działalność gospodarczą na obszarach, na któ-
rych żaden operator telekomunikacyjny nie był zainteresowany porównywal-
nymi inwestycjami w budowę lub rozbudowę sieci telekomunikacyjnej8. Zaob-
serwowana na niemieckim rynku pocztowym zależność wzrostu ilości operato-
rów posiadających zezwolenia na świadczenie usług pocztowych od postępują-
cej liberalizacji sektora9 pozwala przypuszczać, że nawet obszary nisko zalud-
nione oraz gospodarczo słabo rozwinięte mogą stać się atrakcyjne dla działalno-
ści pocztowej. Warto również zauważyć, że w niemalże wszystkich państwach 
europejskich działają operatorzy wyspecjalizowani w świadczeniu usług eks-
presowych, kurierskich oraz przesyłu paczek, których sieci mogłyby zostać 
wykorzystane również do przesyłu listów. Doświadczenia z zagranicy oraz ak-
tualna literatura ekonomiczna wskazują na wysoki potencjał rozwoju współza-
wodnictwa na ryku pocztowym. Rozwój konkurencji sprzyja bez wątpienia 

                                                 
8  zob. Campbell Jr. J. I., Dirke A. K., Niederprüm A.: Main Developments in the European 

Postal Sector, WIK-Consult, Bad Honnef, 2004. 
9  Budesnetzagentur, Tätigkeitsbericht 2006/2007, Bonn 2007, s. 46. 



Radosław Gluba 374 

lepszej alokacji zasobów oraz wzrostowi dobrobytu społecznego10. Nie bez 
znaczenia pozostaje w kontekście udoskonalania wyników rynkowych sama 
możliwość pojawienia się konkurencji. Również domniemana lub oczekiwana 
sytuacja współzawodnictwa, szczególnie w sektorach o strukturze mono- i oli-
gopolistycznej, może wywołać pozytywny wpływ na wyniki ekonomiczne. 
Teoretycznego uzasadnienia dostarcza w tej kwestii koncepcja rynków spor-
nych (contestable markets). Jedynie sama możliwość pojawienia się ewentual-
nych konkurentów może dyscyplinować przedsiębiorstwo dominujące, które  
w obawie utraty zysków działa optymalnie ustanawiając ceny na poziomie zbli-
żonym do wolnokonkurencyjnego. Podstawowym wymogiem powstania rynku 
spornego jest bark barier rozpoczęcia oraz bezpłatna rezygnacja z działalności. 
Ponadto czas wkraczania na rynek nowej jednostki (entry lag) powinien być 
krótszy od szybkości dopasowania cen (price adjustment lag) przez aktywne na 
rynku przedsiębiorstwo dominujące. Choć często zwraca się uwagę na fakt, że 
rynki sporne ze względu na oddalone od realiów gospodarczych założenia mo-
delowe nie są w stanie zaistnieć w sytuacji rzeczywistej, to literatura ekono-
miczna wymienia sektory o cechach zbliżonych do takich rynków11. Empirycz-
ne dowody na istnienie rynku spornego w sektorze pocztowym prawdopodobnie 
nie istnieją. Jednakże niskie nakłady inwestycyjne związane z rozpoczęciem 
działalności oraz brak kosztów nieodwracalnych, a wiec możliwość bezpłatnego 
zakończenia działalności, pozwalają przypuszczać, że rynek pocztowy mógłby 
kwalifikować się do miana spornego. Również spowolniona wymogami regula-
cyjnymi możliwość dopasowania cen dominującego operatora publicznego nie 
powinna zagrażać strategii niższych cen wkraczającego oferenta. Abstrahując 
od praktycznej próby implementacji teorii rynków spornych w rzeczywistości 
gospodarczej, interesującym jest bez wątpienia spostrzeżenie, że nie tylko ist-
niejąca konkurencja, ale również sama perspektywa jej zaistnienia, może pozy-
tywnie wpłynąć na wyniki rynkowe. Podstawowym wymogiem pojawienia się 
potencjalnego oraz właściwego współzawodnictwa na rynku pocztowym jest 
całkowita jego liberalizacja związana z likwidacją obszarów zastrzeżonych dla 
przedsiębiorstw publicznych oraz stosowania dalszych instrumentów regulacyj-
nych ułatwiających dostęp do sieci pocztowej nowym operatorom. 
                                                 

10  Czaplewski R., Flaga-Gieruszyńska K. „Rynek usług pocztowych”, Wolters Kluwer Pol-
ska, Warszawa 2008, s. 63. 

11  zob. Bormann J., Finsinger J.: Markt und Regulierung, Verlag Vahlen, München 1999, s. 
273 -281. 
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4. Regulacja rynku pocztowego 
 
 W kontekście optymalnego przygotowania zasad funkcjonowania zlibera-
lizowanego rynku pocztowego jednym z podstawowych zagadnień jest bez 
wątpienia kwestia zapewniania dostępu operatorów prywatnych do sieci pocz-
towej operatora publicznego. Wiele kontrowersji wywołuje pytanie czy operator 
publiczny powinien zostać zobligowany do udostępniania swym konkurentom 
poszczególnych etapów pocztowego procesu produkcyjnego, jak na przykład 
transportu, sortowania lub doręczania przesyłek. Dostęp do sieci pocztowej 
może odbywać się na różnych etapach świadczenia usługi pocztowej. Opcje 
umożliwienia dostępu operatorom prywatnym dotyczą zasadniczo węzłów 
nadawczych, węzłów oddawczych, skrzynek i skrytek pocztowych oraz infor-
macji adresowych. Podstawowym wyznacznikiem mogącym dostarczyć trafne-
go rozwiązania kwestii dostępu do infrastruktury operatora publicznego jest bez 
wątpienia odpowiedni dobór instrumentów regulacyjnych gwarantujących mi-
nimalną ingerencję w procesy rynkowe. Regulacja dostępu do określonych ele-
mentów infrastruktury znajduje uzasadnienie jedynie w wypadku, gdy elementy 
te posiadają kluczowe znaczenie dla możliwości osiągnięcia konsumenta usługi. 
Dostęp do skrzynek i skrytek pocztowych stanowi bez wątpienia podstawowy 
wyznacznik osiągalności konsumentów usługi pocztowej. Również informacje 
adresowe, w szczególności ze względu na usługi zleceń przekierowywania 
przesyłek, są niezbędne do świadczenia usług pocztowych. Dostęp do węzłów 
pocztowych jest natomiast z ekonomicznego punktu widzenia nieuzasadniony. 
Węzły nadawcze i oddawcze nie generują, ani kosztów zatopionych, ani tak 
wysokich inwestycji, aby mogły stanowić one barierę wejścia na rynek12. Jedy-
nie na obszarach o wyjątkowo niskim zaludnieniu lub obszarach szczególnie 
ciężko osiągalnych węzły operatora publicznego mogłyby podlegać państwowej 
regulacji. Kolejną kwestią regulacji rynku pocztowego stanowi kontrola cen za 
świadczenie usług. Rynki pocztowe, na których operatorzy publiczni wciąż 
posiadają obszary zastrzeżone, narażone są na monopolistyczną dyskryminację 
cenową i powinny z tego względu zostać poddane specyficznej regulacji. Więk-
szość regulatorów decyduje się w ramach sektorowej korekty cen na regulację 
typu price cap, czyli ustalanie górnych pułapów dopuszczalnego wzrostu cen. 

                                                 
12  zob. De Bijl P., Van Damme E., Larouche P.: Light is Right. Competition and Access in 

an Open Postal Sector, TILEC, Tilburg University, 2005.  
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Państwa europejskie, w których proces całkowitej liberalizacji rynku pocztowe-
go został już przeprowadzony, odchodzą od bezpośredniej interwencji w ryn-
kowe ceny sektora pocztowego. Ceny usług pocztowych w większości z nich 
podlegają ogólno panującym przepisom prawa wolnokonkurencyjnego i pod-
dawane są jedynie kontroli ex-post.  
 
 
Zakończenie 
 
 Polski rynek usług pocztowych naznaczony jest obecnie wysokim stop-
niem dominacji operatora publicznego. Sytuacja ta może się wyraźnie zmienić 
po roku 2012, na który przewidziano zniesienie ostatniego pułapu obszaru za-
strzeżonego dla Poczty Polskiej w obszarze usług listowych. Rynek pocztowy 
chroniony właściwie od momentu jego powstania obszarami zastrzeżonymi dla 
operatora państwowego oddany zostanie szerokiemu oddziaływaniu mechani-
zmów ekonomii wolnorynkowej. Podobnie jak w wielu europejskich państwach 
również na polskim rynku pocztowym powinna zostać podjęta próba stworzenia 
optymalnych warunków dla rozwoju konkurencji. Pojawienie się operatorów 
alternatywnych jest nadrzędnym celem liberalizacji tego sektora. Odpowiednie 
przygotowanie rozwiązań regulujących zliberalizowaną gałąź gospodarki uzy-
skuje w tym kontekście priorytetowe znaczenie.  
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RECHTFERTIGUNG EINER LIBERALISIERUNG DES POSTMARKTES 

 

 

Zusammenfassung 

 

 Bis zum Jahr 2012 sollen Postmärkte aller EU-Staaten vollständig liberalisiert 

werden. In einigen Ländern ist dieser Prozess bereits vollzogen worden. Viele Länder 

stehen unmittelbar davor. An die Notwendigkeit einer Liberalisierung des Postmarktes, 

wie auch aller anderen Versorgungsinfrastrukturen, wird aus ökonomischer Sicht kaum 

noch gezweifelt. Nachdem diese nach und nach für den Wettbewerb geöffnet werden, 

steht im Fokus der Regulierungsökonomie die Suche nach geeigneten Regulierungsin-

strumenten zur Disziplinierung der verbleibenden Marktmacht von ehemaligen Mono-

polisten. Ziel dieses Aufsatzes ist es aufzuzeigen, in wiefern sich eine Liberalisierung 

des Postmarktes ökonomisch begründen lässt. Des Weiteren wird untersucht, ob der 

Markt für Postdienste wettbewerbsfähig ist und nach welchen Regulierungsinstrumen-

ten gegriffen werden soll, um den Wettbewerb zu begünstigen bzw. zu ermöglichen. 
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DROGA POCZTY POLSKIEJ DO KOMERCJALIZACJI 
 
 
 
1. Komercjalizacja i prywatyzacja w Polsce 
 
 Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego polega na przekształceniu 
przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego – jednoosobową spółkę skarbu 
państwa. W większości przypadków komercjalizacja przedsiębiorstwa pań-
stwowego poprzedza jego prywatyzację. 
 Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje prywatyzacji1: 

 Prywatyzacja metodą pośrednią (kapitałową) poprzedzona właśnie eta-
pem komercjalizacji; realizowana jest ona w myśl postanowień art. 32  
i 33 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. nr 118 poz. 501 z póź. zm.),  
w formie zbycia akcji/udziałów jednoosobowej spółki Skarbu Państwa 
(j.s.SP) w drodze: oferty publicznej, przetargu publicznego, rokowań 
podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Prywatyzacja kapita-
łowa jest podstawowym sposobem przekształceń własnościowych. 
Obejmuje ona przede wszystkim przedsiębiorstwa duże z punktu wi-
dzenia dochodów budżetowych oraz rozwoju rynku kapitałowego. 
Ścieżka kapitałowa prowadzona jest dwuetapowo. W pierwszym etapie 
przedsiębiorstwa państwowe przekształcane są w jednoosobowe spółki 

                                                 
1  Strona internetowa Ministerstwa Skarbu Państwa: www.msp.gov.pl 



Sebastian Graczkowski 380 

Skarbu Państwa (komercjalizacja). Jest to warunek wstępny poszuki-
wania dodatkowego kapitału koniecznego dla rozwoju lub utrzymania 
się firmy. W drugim etapie sprzedaje się akcje lub udziały skomercjali-
zowanych spółek osobom trzecim (prywatyzacja właściwa).  

 Prywatyzacja metodą bezpośrednią jest to zmiana formy własności 
przedsiębiorstw państwowych bez uprzedniej komercjalizacji dokony-
wana przez organ założycielski na podstawie działu V ustawy z dnia 30 
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw pań-
stwowych, polegająca na rozporządzeniu wszystkimi składnikami ma-
terialnymi i niematerialnymi przedsiębiorstwa. 

 Do podstawowych celów rozpoczęcia procesu prywatyzacji w Polsce zali-
czyć należy2: 

 ograniczenie udziału przedsiębiorstw państwowych w gospodarce, 
 poprawa efektywności gospodarowania, 
 poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstw, 
 przystosowanie przedsiębiorstw do realiów gospodarki rynkowej, 
 zracjonalizowanie zatrudnienia, 
 umacnianie pozycji przedsiębiorstw na rynku, 
 zachęcenie ludzi do inwestowania (akcje, udziały), 
 zdobycie środków na sfinansowanie niezbędnych reform ustrojowych, 
 przyciągnięcie inwestorów zagranicznych dysponujących nowocze-

snymi technologiami. 
Prywatyzacja w liczbach  
 Na podstawie danych Ministerstwa Skarbu Państwa w okresie od 1 sierp-
nia 1990 r. do końca stycznia 2009 roku procesami prywatyzacyjnymi objęto 
5925 przedsiębiorstw państwowych. Na koniec stycznia 2009 r. Minister Skar-
bu Państwa był organem założycielskim dla 15 przedsiębiorstw państwowych 
oraz jednego banku państwowego oraz wykonywał prawa z akcji/udziałów  
w 1186 spółkach, w tym w 475 jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa  
i w 711 spółkach z częściowym udziałem Skarbu Państwa. Według stanu na 
dzień 31 stycznia 2009 r. skomercjalizowano 1711 przedsiębiorstw państwo-
wych (tj. 28,9% ogółu przekształcanych przedsiębiorstw), w wyniku czego po-
wstało: 1694 jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz 17 spółek z udziałem 
wierzycieli (komercjalizacja z konwersją należności). W ciągu jednego miesią-

                                                 
2  Internetowy portal finansowy: www.money.pl 
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ca – stycznia 2009 roku – skomercjalizowano 14 przedsiębiorstw państwo-
wych3. 
 
 
2. Pierwsza komercjalizacja Poczty Polskiej 
 
 Pierwsza komercjalizacja przedsiębiorstwa datowana jest na okres mię-
dzywojenny. Skutki działań I wojny światowej spowodowały, iż gospodarki 
wielu krajów europejskich znajdowały się w kryzysie. Wpłynęło to na fakt, iż 
instytucje takie jak Poczta w coraz mniejszym stopniu mogły liczyć na dotacje, 
wręcz przeciwnie oczekiwano, iż staną się one dodatkowym źródłem dochodu 
dla budżetów poszczególnych państw. W związku z powyższym postanowiono 
określić, co jest przyczyną słabej rentowności przedsiębiorstw pocztowych. 
Stwierdzono, że główny problem tkwi w braku odpowiednio szybkiej reakcji na 
pojawiające się na rynku szanse i zagrożenia. Ta niemoc organizacyjna wynika-
ła ze skomplikowanego procesu decyzyjnego. Uzyskanie akceptacji ze strony 
władz zwierzchnich (Ministerstwa Skarbu, Ministerstwa Finansów, Parlamentu 
itp.) trwało często tak długo, że w wyniku zmiany koniunktury na rynku, propo-
zycje zmian stawały się nieaktualne. Problemy stwarzało również upolitycznie-
nie poczty – zatrudnianie osób na stanowiskach kierowniczych jedynie na pod-
stawie tak zwanego „klucza partyjnego” bez odpowiedniego przygotowania 
merytorycznego. Innym negatywnym zjawiskiem było odrywanie pracowników 
od bieżących obowiązków poprzez prowadzenie agitacji wśród personelu pocz-
towego, co prowadziło do dodatkowych konfliktów4. 
 Najlepszym lekarstwem na wyżej wymienione kłopoty wydawać się mogła 
prywatyzacja. W okresie międzywojennym uważano jednak, że z uwagi na spe-
cyficzny charakter usług świadczonych przez Pocztę, państwo powinno zacho-
wać pełną kontrolę nad tym przedsiębiorstwem. W warunkach polskich szcze-
gólne znaczenie miały również bliskie związki Poczty z wojskiem. O ile prywa-
tyzację Poczty w Polsce i innych krajach europejskich uznano za niecelową, to 
idea komercjalizacji rozumianej jako usprawnienie działalności przedsiębior-
stwa poprzez wykorzystanie w nim zasad i metod charakterystycznych dla firm 

                                                 
3  Strona internetowa Ministerstwa Skarbu Państwa: www.msp.gov.pl 
4  A. Grodzki, Pierwsza komercjalizacja Poczty Polskiej, Tygodnik Poczta Polska, Nr 

34/2008, s. 20. 
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prywatnych, znalazła odzwierciedlenie w reformach przeprowadzanych w wielu 
krajach5. 
 Początki pierwszej komercjalizacji Poczty Polskiej datuję się na 22 marca 
1928 roku, kiedy to na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej6 utworzono państwowe przedsiębiorstwo „Polska Poczta, Telegraf  
i Telefon” (PPTiT). PPTiT zostało powołane do wykonywania zastrzeżonego 
państwu, w ustawie z 1924 roku, prawa wyłączności w zakresie poczty 
i telekomunikacji. Konsekwencją utworzenia PPTiT było wyodrębnienie i wy-
łączenie ze Skarbu Państwa majątku potrzebnego do prowadzenia przedsiębior-
stwa, nadanie osobowości prawnej i zwolnienie przez Skarb Państwa z bezpo-
średniej odpowiedzialności za zobowiązania wynikłe z działalności poczty, 
telegrafu i telefonu. Polska Poczta Telegraf i Telefon stało się samoistnym or-
ganizmem gospodarczym mogącym we własnym imieniu i na własną odpowie-
dzialność podejmować decyzje. Było ono prowadzone na zasadach handlowych 
jednak z uwzględnieniem potrzeb państwa. PPTiT otrzymało prawo do zaciąga-
nia na okres jednego roku krótkoterminowych pożyczek7. 
  
 
3. Ustawa z dnia 5 września 2008 roku o komercjalizacji państwowego przedsię-
biorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska 
 
 W chwili obecnej (kwiecień 2009r.) trwają przygotowania do komercjali-
zacji Poczty Polskiej, która od rozdzielenia z Telekomunikacją Polską funkcjo-
nowała jako przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej. Komercjali-

                                                 
5  W 1923 roku w poczcie francuskiej zmieniono system księgowości i sprawozdawczości, 

ułatwiono zaciąganie pożyczek – zmianę tą określono jako niepełną komercjalizację. W Niem-
czech natomiast w 1924 roku powołano samodzielne przedsiębiorstwo pod nazwą Niemiecka 
Poczta Państwowa – majątek firmy został wydzielony z majątku państwa. Dotacje z budżetu 
państwa w przypadku poczty niemieckiej zostały ustawowo wykluczone, tak więc przedsiębior-
stwo musiało działać w sposób kupiecki, aby zarobić na swoje utrzymanie. W wyniku tych zmian 
wyniki finansowe Niemieckiej Poczty Państwowej szybko uległy poprawie. - A. Grodzki, op.cit., 
s. 20-21. 

6  Wymienione rozporządzenie zostało znowelizowane 21 października 1932 roku i to na 
tej podstawie została przeprowadzona właściwa komercjalizacja. W ramach ważnych dat doty-
czących pierwszej komercjalizacji wymieniany jest również 01 kwietnia 1937 roku, kiedy to był 
gotowy bilans otwarcia po przeprowadzonej inwentaryzacji majątku (proces inwentaryzacji ma-
jątku trwał kilka lat i był przerwany kryzysem gospodarczym) – to o tej dacie się mówi, iż ko-
mercjalizacja stała się faktem. 

7  Historia Poczty Polskiej: www.poczta-polska.pl 
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zacja, czyli przekształcenie Poczty Polskiej z przedsiębiorstwa państwowego  
w spółkę akcyjną nastąpi na podstawie uchwalonej ustawy z dnia 5 września 
2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicz-
nej „Poczta Polska” (Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1109). 
 Poprzedni stan prawny wykluczał komercjalizację Poczty Polskiej. Ustawa 
z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r. Nr 
171, poz. 1397 z późn. zm.) w art. 3 w ust. 3 pkt. 7 stanowi, że komercjalizacji 
nie podlegają przedsiębiorstwa państwowe działające na podstawie ustaw in-
nych niż ustawa o przedsiębiorstwach państwowych8, chyba że przedsiębior-
stwa te podlegają komercjalizacji na podstawie innych ustaw. Również w art. 3 
w ust. 3 w pkt. 10 w sposób imienny wskazuje się, że państwowe przedsiębior-
stwo użyteczności publicznej Poczta Polska nie podlega komercjalizacji9. 
 W nawiązaniu do powyższego konieczne było stworzenie nowej podstawy 
prawnej w celu dokonania komercjalizacji p.p.u.p. „Poczta Polska”.  
 Ustawa z dnia 5 września 2008 roku o komercjalizacji państwowego 
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska została uchwalona na 
podstawie rządowego projektu tejże ustawy, który wpłynął do kancelarii Sejmu 
07.04.2008r.10. Przedmiotowy projekt ustawy w takiej samej wersji wpłynął 
również do kancelarii sejmu w kwietniu 2007r z kancelarii premiera Jarosława 
Kaczyńskiego, prace jednak nad tym projektem zostały przerwane ze względu 
na przedterminowe wybory parlamentarne.  
 Proces legislacyjny projektu ustawy (z kwietnia 2008r.), która została 
uchwalona przebiegał następująco11: 

 07.04.2008r. – do kancelarii sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy  
o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicz-
nej „Poczta Polska”, 

 11.04.2008r. – skierowano rządowy projekt do Komisji Infrastruktury 
oraz Komisji Skarbu Państwa, 

 22.04.2008r. – pierwsze czytanie w komisjach, 

                                                 
8  W przypadku p.p.u.p. Poczta Polska jest to Ustawa z dnia 30 lipca 1997r. o państwowym 

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz.U. z 1997r. Nr 106, poz. 675  
z późn. zm.). 

9  Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r.Nr 
171, poz. 1397 z późn. zm.). 

10  Opis przebiegu procesu legislacyjnego dla projektu ustawy – www.sejm.gov.pl 
11  Ibidem. 
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 12.06.2008r. – sprawozdanie z pracy w komisjach po pierwszym czyta-
niu, załączono projekt ustawy, 

 25.06.2008r. – drugie czytanie projektu ustawy na posiedzeniu sejmu, 
podjęto decyzję o niezwłocznym przystąpieniu do III czytania, 

 26.06.2008r. – III czytanie na posiedzeniu sejmu, całość projektu usta-
wy poddano pod głosowanie, uchwaloną ustawę przekazano Prezyden-
towi i Marszałkowi Senatu, 

 24.07.2008r. – uchwała Senatu wnosząca poprawkę do projektu usta-
wy12, 

 25.07.2008r. – przekazanie stanowiska Senatu do Komisji Infrastruktu-
ry oraz Komisji Skarbu Państwa, 

 03.09.2008r. – sprawozdanie z prac w komisjach nad stanowiskiem Se-
natu – wniosek komisji: przyjąć poprawkę, 

 05.09.2008r. – rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu, na 
podstawie głosowania w sprawie odrzucenia poprawki podjęto decyzję 
o jej przyjęciu, 

 10.09.2008r. – przekazanie ustawy Prezydentowi do podpisu, 
 26.09.2008r. – Prezydent podpisał ustawę, 
 10.10.2008r. – ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw Nr 180, poz. 

1109, 
 10.11.2008r. – ustawa weszła w życie13, 
 09.11.2009r. – ustawowy ostateczny termin, do którego Minister wła-

ściwy do spraw łączności powinien dokonać komercjalizacji Poczty 
Polskiej14.  

 
 
  

                                                 
12  Senat wprowadził następującą poprawkę do tekstu ustawy: w art. 8 w ust. 4 wyrazy „Mi-

nister właściwy do spraw Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw 
łączności”. 

13  Art. 30 ustawy brzmi: „Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z 
wyjątkiem przepisów art. 21,23 i 25-28, które wchodzą w życie w terminie, o którym mowa w art. 
9 ust.3”. 

14  Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy. 



Droga Poczty Polskiej do komercjalizacji 385

4. Zasadność komercjalizacji Poczty Polskiej 
 
 Wstąpienie Polski w struktury europejskie spowodowało zmiany na rynku 
usług pocztowych15, który jest stopniowo uwalniany dla konkurencji, aż do 
pełnej jego liberalizacji planowanej w 2011 lub 2013 roku w przypadku nowych 
państw Unii Europejskiej (w tym Polski). Gdy to nastąpi Poczta Polska będzie 
musiała sprostać konkurencji ze strony największych i najlepszych operatorów 
pocztowych, wśród których wymienić można np. pocztę niemiecką. Dlatego też 
bardzo ważne jest, aby dobrze wykorzystać ten czas na przygotowanie Poczty 
Polskiej do wymagań wolnego rynku i przekształcić ją w prężnie działającą 
konkurencyjną i stabilną finansowo firmę. Inspiracją i propozycją nowych bar-
dziej efektywnych rozwiązań dla Poczty Polskiej, które powinny pozwolić jej 
utrzymać pozycję na polskim rynku usług pocztowych, są rozwiązania przyjęte 
w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Analiza tych rozwiązań wska-
zuje, że najbardziej rozpowszechnioną i najlepiej odpowiadającą potrzebom 
gospodarki rynkowej formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka 
prawa handlowego. Obecnie w tej formie prawnej działa większość obecnych 
na rynku zagranicznym operatorów pocztowych. Również w Polsce generalną 
polityką Skarbu Państwa jest odchodzenie od formy prawnej przedsiębiorstwa 
państwowego16. 
 Celem komercjalizacji Poczty Polskiej, czyli przekształcenia formy praw-
nej przedsiębiorstwa państwowego w formę jednoosobowej spółki akcyjnej 
Skarbu Państwa, jest umożliwienie temu podmiotowi gospodarczemu funkcjo-
nowania na rynku w takiej samej formie, w jakiej funkcjonują działający na nim 
inni krajowi i zagraniczni operatorzy pocztowi, czyli w formie bardziej dosto-
sowanej do warunków konkurencyjnych niż forma przedsiębiorstwa państwo-
wego17. 
 Celem komercjalizacji Poczty Polskiej jest również ułatwienie możliwości 
pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych 
poprzez ułatwienie dostępu do komercyjnych kredytów czy chociażby możli-

                                                 
15  Do podstawowych zaliczyć należy dostosowanie prawa polskiego do dyrektyw Unii Eu-

ropejskiej poprzez wydanie między innymi ustawy Prawo Pocztowe, która ograniczyła obszar 
zastrzeżony Poczty Polskiej do 50 gram. 

16  Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o komercjalizacji państwowego przedsię-
biorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”. 

17  Ibidem. 
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wość emisji obligacji. Przekształcenie Poczty Polskiej w spółkę prawa handlo-
wego winno również wpłynąć na usprawnienie procesu decyzyjnego, który 
obecnie niejednokrotnie jest wydłużony poprzez obowiązkowe konsultacje  
z organem nadzorującym. 
 Ze względu na fakt, iż komercjalizacja nie nastąpiła z dniem 01.01.2009 r. 
oraz graniczny termin jej przeprowadzenia, który przypada na listopad 2009 r. 
zasadne byłoby dokonanie przekształcenia z dniem 01.07.2009r. Zmiana po 
pierwszym półroczu ułatwiłaby przede wszystkim wszelkie rozliczenia księgo-
wo-rachunkowe. Przekształcenie Poczty Polskiej w podmiot prawa handlowego 
wiąże się z koniecznością sporządzenia bilansu zamknięcia, w tym również 
przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji majątku. 
  
 
5. Komercjalizacja Poczty Polskiej – i co dalej? 
 
 Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 11 kwietnia 2006 roku 
koncepcją przekształcenia własnościowego Poczty Polskiej komercjalizacja ma 
być pierwszym etapem tego przekształcenia. Jeżeli Poczta Polska, działając 
jako spółka akcyjna Skarbu Państwa wykorzysta szansę rozwoju i jej sytuacja 
ekonomiczna i finansowa poprawi się wpływając pozytywnie na wartość spółki 
powinien nastąpić drugi etap przekształcenia własnościowego – prywatyzacja. 
Zgodnie z wyżej wymienioną koncepcją winno to nastąpić do 2011 roku, o ile 
nie wystąpią przeciwwskazania natury gospodarczej18.  
 Na podstawie jednak analizy dokumentu „Plan prywatyzacji na lata 2008-
2011” nie zidentyfikowano tam Poczty Polskiej. Dokument ten został przyjęty 
22 kwietnia 2008 roku przez Radę Ministrów19, zakładał on przekazanie w pry-
watne ręce 740 spółek Skarbu Państwa działających w kilkunastu sektorach 
gospodarki. 10 lutego 2009r. Rada Ministrów20 rozszerzyła Plan do 802 spółek. 
Włączone do planu podmioty, to spółki powstałe w wyniku komercjalizacji. 
Stąd właśnie brak komercjalizacji Poczty Polskiej może być przyczyną nie 

                                                 
18  Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o komercjalizacji państwowego przedsię-

biorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”. 
19  Uchwała Nr 83/2008 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie „Planu pry-

watyzacji na lata 2008-2011”. 
20  Uchwała Nr 22/2009 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie aktualizacji 

„Planu prywatyzacji na lata 2008-2011”. 
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uwzględnienia tego przedsiębiorstwa w tym planie. Termin ewentualnej prywa-
tyzacji nowego podmiotu Poczta Polska S.A. zależy od działań Rządu w tym 
zakresie. Wpływ na dokonanie prywatyzacji będzie również miała konieczność 
stworzenia podstawy prawnej w tym celu, ponieważ ustawa z dnia 5 września 
2008r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicz-
nej „Poczta Polska” przewiduje, jak sama nazwa wskazuje jedynie etap jej 
przekształcenia w spółkę prawa handlowego, a nie jej prywatyzację. Elementem 
spornym w trakcie tworzenia nowej regulacji może być również element prze-
kazania nieodpłatnej puli akcji pracownikom – problem może dotyczyć głównie 
długoletnich pracowników Poczty Polskiej, którzy już wcześniej otrzymali ak-
cje Telekomunikacji Polskiej. 
 Komercjalizacja, a w przyszłości upublicznienie Poczty Polskiej winno 
wpłynąć na: 

 podniesienie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, 
 zwiększenie dostępu do kapitału oraz obniżenie kosztów jego pozyska-

nia, 
 zwiększenie przejrzystości działania przedsiębiorstwa i poprawę corpo-

rate governance, 
 usprawnienie procesów decyzyjnych,  
 zatrzymanie najlepszych pracowników oraz zwiększenie dostępu do 

profesjonalnej kadry zarządzającej. 
 Upublicznienie przedsiębiorstwa, notowanie jej akcji na giełdzie papierów 
wartościowych oraz ograniczenie udziału Skarbu Państwa do udziału mniejszo-
ściowego winno również ograniczyć w znaczny sposób ryzyko upolitycznienia 
Poczty Polskiej21. 
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OCENA STANU ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ POCZTOWĄ  
W POCZCIE POLSKIEJ 

 
 
 
 Proces komercjalizacji, a docelowo prywatyzacji Przedsiębiorstwa Pań-
stwowego Użyteczności Publicznej „Poczta Polska”, postawił przed kierownic-
twem zadanie przekształcenia niedawnego monopolisty w firmę zdolną do sku-
tecznej walki rynkowej. Samo zdefiniowanie obszarów i zakresu niezbędnych 
zmian jest trudne, a podjęcie decyzji o wdrożeniu procesów naprawczych obar-
czone dodatkową niepewnością, związaną z oceną przebiegu obecnego kryzysu 
w gospodarce światowej. Patrząc jednak z drugiej strony, właśnie okresy deko-
niunktury sprzyjają podejmowaniu śmiałych projektów poprawy efektywności 
ekonomicznej i skuteczności operacyjnej. Nieuchronność rozpoczętych zmian, 
niepewność w otoczeniu, utrata stabilnej perspektywy na przyszłość oraz pogar-
szająca się sytuacja na rynku pracy wpływają na większą skłonność pracowni-
ków do tolerowania, czy wręcz aktywnego włączenia się w procesy restruktury-
zacji. Szczególnie w obszarach o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa, 
gdzie w okresach prosperity opór przed zmianami jest największy, czas kryzysu 
stwarza szansę wprowadzenia w życie radykalnych rozwiązań. 
 Dla Poczty Polskiej to logistyka pocztowa jest obszarem najistotniejszym  
z punktu widzenia możliwości zaoferowania i zagwarantowania klientowi po-
żądanych przez niego usług o oczekiwanym poziomie ceny i jakości. Ponieważ 
dostępność usług (sieć placówek) oraz kształt oferty (usługi powszechne) jest  
w dużej mierze narzucona przez otoczenie regulacyjne, to właśnie sprawność 
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oraz efektywność kosztowa zarządzania przepływem strumieni ładunku, po-
między miejscem nadania a odbiorcą, jest elementem decydującym zarówno 
o zadowoleniu klienta, jak i o wyniku ekonomicznym operatora.  
 Dyrektywy unijne1, zapowiedzi Urzędu Komunikacji Elektroniczne 
(UKE)) oraz praktyki regulatorów innych krajów UE2 wskazują na konieczność 
przygotowania logistyki Poczty Polskiej do obsługi podmiotów konkurencyj-
nych. Ponieważ będzie to działalność komercyjna, o zakresie i cenach kontro-
lowanych prawdopodobnie przez UKE, istnieje konieczność jasnego wyodręb-
nienia procesu logistyki pocztowej wraz z rachunkiem kosztów działań. W każ-
dym innym przypadku PP naraża się na arbitralne narzucenie rozwiązań przez 
UKE, który swoje posłannictwo odczytuje w kontekście obrony konkurencji 
przed „monopolistą”. Jedynie klarowny, wydzielony i zoptymalizowany proces 
z kosztami odzwierciedlonymi w rachunku ABC, daje szansę merytorycznej 
obrony żywotnych interesów narodowego operatora. Takie działania dają pod-
stawę dla świadomego zarządzania kosztami, choćby w tym jednym obszarze, 
oraz przypisanie i egzekwowanie odpowiedzialności za podejmowane decyzje 
przez właścicieli procesów – od megaprocesu, przez procesy główne, podproce-
sy do procesów pomocniczych logistyki pocztowej. 
 Droga do osiągnięcia pożądanego stanu jest długa, gdyż musi rozpocząć 
się z poziomu, na którym przedsiębiorstwo obecnie się znajduje. Jego cechą 
zasadniczą jest rozproszenie kompetencji decyzyjnych po różnych szczeblach 
struktury funkcjonalnej kilku jednostek biznesowych3 (Centrów) oraz brak ja-
snych kryteriów odpowiedzialności menedżerskiej, a co za tym idzie brak rze-
czywistej odpowiedzialności w wielu obszarach, a szczególnie na ich granicach. 
Dodatkowo, podział terytorialny struktur funkcjonalnych prowadzi do konfliktu 
interesów poszczególnych Oddziałów Regionalnych, także wewnątrz Centrów. 
Ten dość niepokojący obraz jest wynikiem „rozproszenia” podstawowych ele-
mentów logistyki pocztowej w strukturze zarządczej Centrum Poczty (CP), przy 
zarządzaniu transportem umiejscowionym w osobnej jednostce.  
 Na szczególną uwage zasługuje fakt, iż w świadomości przeważającej 
większości pracowników PP logistyka jest jedynie mało znaczącym dodatkiem 

                                                 
1  Art. 11/11A Dyrektywy UE 2008/6/WE. 
2  http://www.uke.gov.pl/_gAllery/14/75/14759/Strategia_pocztowa_UKE_2009-

2011_v1.pdf s. 26-28. 
3  W strukturach Poczty Polskiej funkcjonują piony biznesowe takie jak Centrum Poczty 

(CP), Centrum Logistyki (CL), Centrum Usług Koncesjonowanych (CUK) itp.  
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do usług pocztowych, finansowych i handlu detalicznego. Jest to konsekwencją 
wieloletniej praktyki stawiania jednostkom w strukturach terytorialnych zadań 
przychodowych, bez pogłębionej refleksji nad stroną kosztową świadczenia 
usług. Brak wystarczającego wsparcia ze strony finansowej informacji zarząd-
czej, uniemożliwia analizę rentowności poszczególnych produktów czy pozio-
mu zyskowności obsługi poszczególnych klientów masowych, nie pozwalając 
na ocenę efektywności ekonomicznej podejmowanych działań, a co za tym 
idzie na ocenę pracy menedżerów. Rezygnacja z systemu rozliczeń wewnętrz-
nych, przy braku jakichkolwiek mechanizmów zapewniających przypisywanie 
odpowiedzialności za działania generujące koszty w innych jednostkach, wypa-
czyła sens wielu działań handlowych na wszystkich szczeblach organizacyjnych 
PP. Między innymi doprowadziło to do sprzedaży usług bez względu na koszty, 
wprowadzania nierentownych usług (także finansowych), strat w handlu deta-
licznym. Oczywistym wynikiem było także zaniechanie działań racjonalizują-
cych koszty jako mało istotnych, a często ograniczających możliwość wykaza-
nia się dodatkowymi przychodami. Skutkiem tego jest np. często nieuzasadnio-
ny, obserwowany wzrost kosztów transportu w obrębie obsługi „pierwszej 
i ostatniej mili” (przykładowo: nieefektywna kosztowo obsługa tzw. poczty 
firmowej czy zawyżone stawki w niektórych regionach za obsługę skrzynek 
pocztowych). Działania logistyczne, jako kosztotwórcza część usług poczto-
wych, są traktowane bardzo „lokalnie” i instrumentalnie. Nawet działania na 
poziomie ogólnopolskim, takie jak budowa planów połączeń transportowych 
pomiędzy węzłami, podlegają silnie grze lokalnych interesów. 
 Głównymi elementami punktowej infrastruktury logistycznej Poczty Pol-
skiej są węzły, których zadaniem jest przetwarzanie przepływających strumieni 
przesyłek pocztowych (listy, paczki), zgodnie z przyjętymi regułami. Decydują-
cą rolę w systemie logistycznym odgrywają węzły ekspedycyjno-rozdzielcze 
(WER-y) usytuowane w poszczególnych Oddziałach Regionalnych CP na po-
ziomie Oddziałów Rejonowych. To położenie w strukturach terytorialnych 
wpływa w znacznym stopniu na przewagę priorytetów lokalnych, pocztowych 
(w rozumieniu: sieci placówek pocztowych), nad sprawnością i efektywnością 
systemu logistycznego jako całości. Przykładem tego jest tzw. „polityka czystej 
podłogi”, przejawiająca się w dążeniu do wypchnięcia z własnego węzła jak 
największej ilości przesyłek  w jak najkrótszym czasie, bez względu na proble-
my, jakie to wywoła w transporcie lub w innym WER, do którego ładunek jest 
skierowany. Jednocześnie „słaba pozycja” w strukturach pocztowych powoduje, 
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że nie wszystkie WER-y są w stanie wyegzekwować, istotnego z punktu widze-
nia interesów logistyki, rozdziału strumieni poszczególnych kategorii przesyłek 
w placówkach pocztowych. Powoduje to znaczący wzrost komplikacji i praco-
chłonności procesów własnych WER, przed którymi obroną jest przekazanie 
dalej zmieszanych strumieni w ramach „polityki czystej podłogi”. WER-y, jako 
małe jednostki na poziomie regionalnym potężnych struktur Centrum Poczty, 
mają bardzo słabą siłę przebicia w walce o kształt logistyki pocztowej oraz bar-
dzo małą odpowiedzialnością za skuteczność swojego działania, gdyż rzeczywi-
ste kompetencje zarządcze tam umiejscowione są minimalne4. 
 Sfera tzw. „komunikacji pocztowej” PP (komórki ds. zarządzania siecią  
i komunikacji pocztowej), odpowiada za planowanie połączeń transportowych 
pomiędzy węzłami oraz skomunikowanie tychże z placówkami pocztowymi. 
Komórki te są rozproszone terytorialnie na różnych szczeblach zarządzania  
w Centrum Poczty. Ich zadania koncentrują się na zapewnieniu jak najlepszych 
połączeń dla realizacji celów jakościowych i ilościowych CP, przy braku zdefi-
niowanej odpowiedzialności za kreowane koszty. Skutkiem tego jest nieuzasad-
niony wzrost ilości połączeń obsługiwanych przez transport, w tym szybki 
wzrost wykorzystania międzyregionalnego transportu lotniczego. Ten ostatni 
ma tę przewagę nad drogowym, że jego czas jest zdecydowanie krótszy, co 
pozwala ukryć błędy w polityce handlowej oraz niewydolność logistyki we-
wnątrzregionalnej. Brak rzeczywistej odpowiedzialności „komunikacji poczto-
wej” za generowane koszty transportu wpływa na powstawanie planów nieefek-
tywnych ekonomicznie. Rozbudowa planów komunikacyjnych, w tym także 
kursów obsługujących placówki pocztowe5, stała się metodą mającą zaradzić 
pogarszającej się terminowości przesyłek, a wzrost kosztów transportu jest czę-
sto uzasadniany stwierdzeniem: „jakość musi kosztować”. Usytuowanie „ko-
munikacji pocztowej” w strukturze organizacyjnej Poczty Polskiej (oderwanie 
od węzłów i transportu) oraz sposób pracy oparty na wielotygodniowych 
uzgodnieniach (Konferencje Kursowo – Odsyłkowe), odbywających się obecnie 
przeważnie dwa razy do roku, prowadzi do szukania kompromisów dla intere-

                                                 
4  Sieć WER-ów to serce systemu logistyki pocztowej i dlatego powinien mieć „silny głos” 

już na poziomie budowy strategii rozwoju firmy oraz być współdecydującym o kształcie operacji 
pocztowych – w strukturach CP jest jedynie „petentem” a nie partnerem.  

5  Audyt IPC we wrześniu 2008 zwrócił uwagę na nadmierną ilość połączeń samochodo-
wych zwożących przesyłki z placówek pocztowych do WER – nieuzasadnioną z punktu widzenia 
zarządzania jakością i poważnie obciążającą koszty obsługi logistycznej.  
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sów lokalnych Oddziałów Regionalnych, zamiast podejścia umożliwiającego 
optymalizację z punktu widzenia całości systemu logistyki pocztowej. Ponadto 
brak zaawansowanego oprogramowania wspierającego optymalizację planów 
komunikacyjnych uniemożliwia symulację rozwiązań w dynamicznie zmienia-
jącym się otoczeniu, szczególnie w okresie trwającej transformacji sieci logi-
stycznej Poczty Polskiej. Podobnie jak w sytuacji WER, rozproszenie „komuni-
kacji pocztowej” w strukturach CP, prowadzi do osłabienia pozycji logistyki 
pocztowej i traktowania jej jako prostego zasobu do wykorzystania, a odpowie-
dzialność za koszty nie jest jednoznacznie przypisana.  
 Mimo, iż istnieje świadomość tego, że w proces realizacji usług zaanga-
żowana jest logistyka, to nie praktykuje się w PP konsultowania z logistyką (ani 
choćby z samym transportem), planowanych nowych usług lub zmian w usłu-
gach już świadczonych. Prowadzi to do wdrażania usług, których koszty prze-
wyższają cenę lub takich, których realizacja w ramach istniejących systemów 
jest niemożliwa (w rozsądnych granicach kosztowych). Obniża to wiarygodność 
Poczty Polskiej i naraża na straty związane z uzasadnionymi reklamacjami. 
Częste są także przypadki, gdy nieefektywność kosztowa realizowanych usług 
jest związana ze złym wykorzystaniem zasobów, np. transportowych, gdyż dys-
ponentami są osoby rozliczane z przychodów, a nie z generowanych kosztów  
w obszarze logistyki. Ten brak świadomości uwarunkowań logistycznych funk-
cjonowania przedsiębiorstwa pocztowego szczególnie wyraźnie widać 
w obszarze logistycznej obsługi klientów masowych. Tutaj także w znaczącej 
części przypadków służby logistyczne wyłączone są z kreowania i negocjacji 
oferty skierowanej do konkretnego nadawcy, przez co niewykorzystana zostaje 
szansa optymalizacji kosztowej po obu stronach procesu logistycznego. Nie-
włączanie logistyki w proces projektowania nowych produktów, analizy aktual-
nej oferty czy proces negocjacji logistycznej obsługi klienta, jest wyrazem nie-
zrozumienia funkcji logistyki i przynosi poważne straty przedsiębiorstwu.  
 Zarządzanie logistyczną obsługą „ostatniej mili” jest rozproszone po róż-
nych jednostkach CP: od węzłów i paczkarni do wybranych placówek poczto-
wych. Menedżerowie w CP nie są rozliczani z kreowanych kosztów transportu, 
a jedynie z parametrów jakościowych doręczeń. Zakres zadań i odpowiedzial-
ności w obsłudze „pierwszej” i „ostatniej mili” jest różny dla Centrów Poczty  
i Centrów Logistyki (CL). Obie jednostki mają bardzo ograniczone zasoby 
ludzkie (nie mają możliwości dynamicznej regulacji poziomu zatrudnienia),  
a CL dodatkowo niewystarczającą ilość samochodów (polityka inwestycyjna 
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jest poza jednostką). Następuje więc często proces „przepychania problemów 
przez granicę funkcjonalną” zamiast ich wspólnego rozwiązywania. Jest też 
dodatkowe miejsce na rozmywanie odpowiedzialności za niską jakość, poprzez 
zrzucenie winy na brak zasobów po stronie partnera. Sytuacja taka nie motywu-
je do podnoszenia jakości i efektywności działań własnych. Tym bardziej nale-
ży podkreślić coraz częstsze przypadki bardzo dobrej współpracy na poziomie 
jednostek regionalnych CP i CL. Sedno jednak nie w tym, by współpraca wyni-
kała ze zrozumienia i wzajemnej życzliwości, ale aby była elementem systemu 
zarządzania wynikającym ze wspólnych zadań i odpowiedzialności. 
 Zadaniem Centrum Logistyki jest jedynie administrowanie i utrzymanie  
w dobrym stanie eksploatacyjnym zasobów transportowych oraz zarządzanie 
umowami z przewoźnikami zewnętrznymi. Sposób budżetowania6, sposób pla-
nowania i realizacji zaopatrzenia i inwestycji7 oraz sztywne plany etatyzacji, 
czynią CL niezdolnym do efektywnej obsługi transportowej (w rozumieniu 
zapewnienia dostępności samochodów i kierowców) pozostałych jednostek 
Poczty Polskiej - nie służą także obniżaniu kosztów. W wielu przypadkach ofer-
ta CL nie jest konkurencyjna w stosunku do ofert rynkowych, szczególnie pod 
kątem elastyczności, czyli możliwości szybkiego dostosowania do zmieniają-
cych się potrzeb. Nic więc dziwnego, że na poziomie dysponentów transportu  
w CP, którzy nie są rozliczani z kosztów transportowych, chętnie widziany jest 
outsourcing usług, jako sposób rozwiązania problemów jakości obsługi.  
 Oddzielnym, bardzo poważnym problemem, jest brak całościowego obra-
zu logistyki w strategii przedsiębiorstwa. Przyjęty w 2006 roku model logistyki 
pocztowej opisuje jedynie infrastrukturę punktową, a więc usytuowanie i funk-
cje węzłów, ich kategoryzację, czyli wyposażenie w maszyny oraz przypisanie 
strumieni. Pomija natomiast, tak jak i inne dokumenty strategiczne, obszar za-
rządzania całością problematyki logistyki w przedsiębiorstwie. Brak jest anali-
zy, wniosków i spójnej wizji rozwoju wszystkich elementów infrastruktural-
nych i zarządczych uwzględniających obszary logistyki gotówki, logistyki za-
opatrzenia, transportu oraz organizacji i narzędzi zarządzania przepływem in-

                                                 
6  Metoda sztywnego przypisania budżetów do poszczególnych grup kosztów czy wręcz 

pozycji kont księgowych oraz praktyka zatwierdzania budżetu już w trakcie trwania okresu rozli-
czeniowego. 

7  Prawo zamówień publicznych wraz z regulacjami wewnętrznymi Poczty Polskiej, doty-
czącymi planowania oraz finansowania zakupów i inwestycji, a także prowadzenia przetargów, 
powodują rozciąganie w czasie wszelkich działań. 
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formacji. Nie powstały strategie cząstkowe przekładające wizje rozwoju przed-
siębiorstwa na poszczególne obszary działalności logistycznej. Oczywiście ist-
nieją dokumenty, w których poruszanych jest wiele z tych problemów, ale zaw-
sze jest to podejście fragmentaryczne. Wynikiem takiej sytuacji jest niespójność 
działań inwestycyjnych, a co za tym idzie, nadmierne koszty i przedłużony czas 
realizacji.  
 Obecny stan marginalnego traktowania strategii w obszarze logistyki, ma 
swoje źródła w niedocenianiu roli logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
oraz możliwości jakie ona daje przy budowie trwałej przewagi konkurencyjnej. 
Działalnością podstawową Poczty Polskiej jest świadczenie usług logistycznych 
czyli zarządzanie przepływem towarów (listów i paczek pocztowych, gotówki 
itp.) i towarzyszącej informacji, pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Poczta Polska 
jest obecna tylko na małej części rynku logistycznego, świadcząc bardzo specy-
ficzne usługi, z których znaczna część podlega silnej regulacji prawnej – ale 
nadal są to usługi logistyczne, a Poczta Polska jest operatorem logistycznym 
przede wszystkim. Trudno jest zrozumieć sytuację, w której operator logistycz-
ny, zarządzanie realizacją biznesu podstawowego (core business) rozprasza w 
różnych strukturach, często o zadaniach nie do końca wzajemnie spójnych (cza-
sem sprzecznych).  
 Reasumując można stwierdzić, że: 

1. Niedocenianie wagi logistyki spowodowało zaniechanie budowy stra-
tegii w tym obszarze. 

2. Brak strategii logistyki (a co za tym idzie także strategii cząstkowych), 
powoduje niespójność realizacji poszczególnych funkcji logistycznych 
i obszarów produktowych, co pociąga za sobą wzrost kosztów inwe-
stycyjnych, ale także niedopasowanie zasobów do potrzeb. 

3. Niezrozumienie funkcji logistyki w modelowaniu i zarządzaniu portfe-
lem produktowym obniża konkurencyjność i rentowność usług. 

4. Rozproszenie zarządzania logistyką w Centrum Poczty, będącym 
funkcjonalnym molochem, spycha problematykę logistyki na pozycje 
funkcji pomocniczych, co prowadzi do systematycznego nie realizo-
wania jej planów rozwojowych. 

5. Rozproszenie zarządzania logistyką w strukturach funkcjonalnych 
Centrum Poczty prowadzi do niespójności realizacji podprocesów  
i procesów pomocniczych w obszarze logistyki, co skutkuje spadkiem 
jakości i wzrostem kosztów z tym związanych. 
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6. Rozproszenie działań w procesach logistycznych w strukturach teryto-
rialnych różnych centrów powoduje wzrost kosztów ogólnych logisty-
ki, spowodowanych występowaniem zjawiska suboptymalizacji  
i „przepychania” kosztów przez granice struktur funkcjonalnych oraz 
uniemożliwia efektywne doskonalenie procesów logistycznych. 

7. Brak bezpośredniej odpowiedzialności za koszty generowane, a nie 
tylko ponoszone, powoduje patologiczne podejście do zarządzania ja-
kością (zamiast działań nastawionych na doskonalenie wewnętrznych 
procesów, nieuzasadniona konsumpcja zasobów jako najprostsza dro-
ga rozwiązywania problemów operacyjnych). 

 Oczywiście nie za wszystkie „niedostatki” w działalności logistycznej 
odpowiada zła struktura zarządcza, ale na pewno za najistotniejsze: słabą jakość 
i wysokie koszty. 
 Radykalna poprawa efektywności logistyki pocztowej jest możliwa jedy-
nie gdy problematyka ta zajmie właściwe miejsce w świadomości menedżerów 
wszystkich szczebli. Jednak budowanie właściwych relacji będzie głównie zale-
żało od zaangażowania w ten proces najwyższego kierownictwa. Jedynie silny, 
pozytywny sygnał z Dyrekcji firmy, stałe pilotowanie oraz wykreowanie wła-
ściwych liderów zmiany pozwoli na pomyślne przeprowadzenie niezbędnej 
restrukturyzacji. Będzie to także tak potrzebny, wyraźny znak konieczności 
przyjęcia perspektywy klienta i kreowanej dla niego wartości w codziennej 
pracy każdego pracownika Poczty Polskiej.  
 Decyzja o właściwej formie organizacyjnej jednostki zarządzającej logi-
styką w Poczcie Polskiej powinna wynikać z opisu i analizy konsolidowanych 
procesów. Pierwszą decyzją powinno być wyznaczenie tych obszarów logistyki 
przedsiębiorstwa, które będą zarządzane w ramach jednej struktury. Optymalne 
wykorzystanie zasobów, a co za tym idzie znaczącą obniżkę kosztów w różnych 
obszarach działalności, można osiągnąć kumulując decyzje dotyczące całości 
problematyki logistycznej w jednym miejscu. Przy konsolidacji procesów za-
rządzania, należy przeanalizować oddziaływanie  na logistykę pocztową, będącą 
głównym kreatorem wartości dla klienta. 
 Jeżeli logistyka ma uzyskać właściwe miejsce w zarządzaniu przedsiębior-
stwem oraz sprostać oczekiwaniom dotyczącym jakości i efektywności koszto-
wej, to nie może być umiejscowiona w jednostce jako jeden z wielu obszarów 
odpowiedzialności. Logistyka pocztowa, jako istota biznesu podstawowego, 
musi być zarządzana jako jeden ogólnopolski proces gwarantujący właściwe 
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postrzeganie wartości dla klienta i być niezależna od interesów regionalnych 
czy grupowych innych szczebli. Sprawność operacyjna, efektywność kosztowa, 
wysoki poziom jakości, są możliwe do osiągnięcia jedynie gdy wszystkie dzia-
łania cząstkowe i pomocnicze będą podporządkowane wspólnym celom, a ich 
realizacja będzie w maksymalnym stopniu skoordynowana. Realizacja tego 
warunku w Poczcie Polskiej jest możliwa tylko w przypadku  samodzielnej 
jednostki nazwanej na potrzeby tego referatu CLP - Centrum Logistyki Poczto-
wej. 
  Szybkość zmian w otoczeniu gospodarczym, biznesowym i regulacyjnym 
powoduje, że rozwiązania klasyczne, oparte na podziale funkcjonalnym i pio-
nowej, wieloszczeblowej hierarchii coraz słabiej odpowiadają na wyzwania 
współczesności. Parametrami krytycznymi stały się zdolność właściwego, 
szybkiego odczytania zmian preferencji klientów oraz reakcji innych uczestni-
ków rynku, współpraca z coraz większą i silniejszą grupą interesariuszy, zdol-
ność uczenia się i szybkość podejmowania decyzji w oparciu o nową wiedzę. 
Warunkiem skuteczności organizacji jest stałe doskonalenie wszystkich proce-
sów, co wymaga przekształcenia statycznych funkcji w system elastyczny, 
szybko reagujący. Wymaga to stałego uczenia się nowych kompetencji wszyst-
kich członków organizacji, co umożliwi delegowanie podejmowania decyzji na 
poziom najbliższy miejscu powstania „problemu” (alternatywy).  
 Opisane powyżej współczesne uwarunkowania rynkowe skłaniają do 
zmiany dotychczasowego podejścia do zarządzania obowiązującego w Poczcie 
Polskiej, a przynajmniej do próby zaprojektowania nowej jednostki logistycznej 
w sposób dający szanse na uzyskanie zdecydowanej poprawy zarządzania  
w tym obszarze. Nowe podejście powinno opierać się na wykorzystaniu możli-
wości jakie stwarza organizacja zarządzana procesowo. Co prawda należy zdać 
sobie sprawę, że wprowadzenie zarządzania procesowego jedynie w części or-
ganizacji nie jest rozwiązaniem optymalnym, ale jednorazowa restrukturyzacja 
całego stutysięcznego przedsiębiorstwa, działającego na wielu rynkach, byłaby 
bardzo trudna, o ile w ogóle wykonalna. Nowe podejście do logistyki należy 
potraktować jako kluczowy element działań naprawczych na poziomie koncep-
cji zarządzania całym przedsiębiorstwem. 
 Nowo tworzone Centrum Logistyki Pocztowej (CLP) będzie uwarunko-
wane funkcjonalnym otoczeniem pozostałych jednostek Poczty Polskiej,  
a w szczególności centrów wspomagania działających także na rzecz logistyki 
(CI, CZK, CZB itp.). Jednak najistotniejszą rzeczą jest aby wszystkie procesy 
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logistyczne, w całości były zarządzane przez CLP. Tylko takie rozwiązanie 
gwarantuje jednolite postrzeganie celów, zadań i odpowiedzialności, zdefinio-
wanie „spójnego” portfela klientów (zewnętrznych i wewnętrznych), właściwe-
go (wspólnego) zrozumienia ich potrzeb, zdefiniowanie oczekiwanej wartości 
dodanej realizowanej w poszczególnych procesach oraz jednoznacznego przy-
pisania menedżerom odpowiedzialności. Jest to warunek konieczny, choć nie 
wystarczający, aby ta organizacja miała szanse stać się właściwym środowi-
skiem ciągłego doskonalenia procesów. Do pełnego sukcesu potrzeba precyzyj-
nego określenia zakresu decyzyjnego kierownictwa CLP dającego możliwość 
realizacji szans jakie stwarza zarządzanie procesowe oraz odpowiedniego po-
ziomu kompetencji. Najczęściej postrzeganymi korzyściami z implementacji 
podejścia procesowego są:8  

1. Lepszy niż konwencjonalny opis działania organizacji — istnieją wy-
raźnie określone dynamiczne charakterystyki systemu.  

2. Większa możliwość oceny i wpływania na efektywność działania całej 
organizacji, a zwłaszcza jej wyraźnie wyodrębnionych części (proce-
sów). Daje to efekt możliwości poprawy efektywności działania w 
trakcie tworzenia produktu, a nie tylko w wybranych miejscach pomia-
ru lub wręcz na końcu procesu kreacji.  

3. Procesowy opis działania organizacji ułatwia pracownikom odkrywa-
nie drogi skutecznego działania (proces referencyjny) z równoległą, 
optymistyczną perspektywą własnego wpływu na osiągane efekty 
(oczekiwana możliwość oddziaływania na zmianę przebiegu procesu).  

4. Większa przewidywalność zachowań pracowników silnie motywowa-
nych do osiągania efektów we wszystkich obszarach działania organi-
zacji, a nie tylko w tych, które są weryfikowane według oczekiwań 
klientów zewnętrznych.  

5. Potencjalnie duża możliwość ograniczenia kosztów działania organi-
zacji dzięki bardzo elastycznym formom wykorzystania wszystkich,  
a zwłaszcza ludzkich, zasobów przedsiębiorstwa.  

6. Znacznie wyższy niż w funkcjonalnej, klasycznie skonfigurowanej or-
ganizacji poziom elastyczności działania, osiągany dzięki wysokiemu 
poziomowi reagowania systemu organizacji procesowej na oczekiwa-
nia klientów. Praktycznie klient, odbiorca rezultatu działania organiza-

                                                 
8  P. Grajewski „Organizacja procesowa” PWE 2007, s.188-189. 
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cji, sam definiuje efekt, jaki chce kupić i tym samym ostatecznie go 
aprobuje.  

7. Pozytywny wpływ procesowego systemu organizacyjnego na uczenie 
się i rozwój zarówno pracowników, jak i całej organizacji (w dużym 
stopniu uzależniony od pracowników i wsparcia firmy). 

 Przytoczone powyżej opinie menedżerów wskazują na te aspekty zarzą-
dzania, które dla Poczty Polskiej, stojącej na progu komercjalizacji, powinny 
być bardzo istotne. Ich znaczenie jest tym większe, że niezbędne procesy re-
strukturyzacji, wymuszone przez kryzys i komercjalizację, nie mogą ograniczać 
się do działań naprawczych w wybranych obszarach, ale powinny zmieniać całą 
organizację dla przyszłości. Szczególnych zmian wymaga postrzeganie logisty-
ki, od której tak silnie uzależniona jest pozycja podstawowego biznesu Poczty 
Polskiej w przyszłości. 
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EVALUATION OF THE STATE OF MANAGING THE POSTAL LOGISTICS  

IN THE POLISH POST 

 

 

Summary 

 

 Post and Mail logistics determines to a great extent the quality and efficiency of 

Polish Post’s fundamental (universal) services which are its core business. The man-

agement of logistics processes is fragmented with responsibility held by many organiza-

tional units and at many organizational levels. This leads to lack of goal congruence, 

inconsistency in standards across regions and inefficiencies which give rise to the ma-

jority or errors and unnecessary costs. Only the concentration of whole of Firm owner-

ship of the logistics processes in the Postal Logistics Centre (Centrum Logistyki Pocz-
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towej) can guarantee the necessary optimization of processes and an improvement in 

economic efficiency. 
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USŁUGI POCZTOWE W ERZE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 
 
 
 
Wstęp  
 
 W XXI wieku Polska staje przed ogromem wyzwań natury społecznej 
i technologicznej. W wysoko rozwiniętych społeczeństwach obserwuje się silną 
tendencję do przechodzenia od gospodarki opartej na pracy i kapitale do gospo-
darki opartej na wiedzy, w której zasadniczą rolę odgrywa informacja oraz 
technologie informacyjne. Weszliśmy w wiek cywilizacji cyfrowej. Kluczowym 
zadaniem dla Polski jest włączenie się w proces budowy ery informacyjnej po-
przez wykorzystanie nowoczesnych technologii społeczeństwa informacyjnego, 
stwarzanie warunków dla zapewnienia bezpośredniego dostępu do informacji, 
kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz rozwijanie jego potencjału inte-
lektualnego i gospodarczego. Zadania te dotyczą również rynku usług poczto-
wych. Poprzez oferowanie nowych usług zarówno tych o charakterze po-
wszechnym jak i umownym opartych w znacznej części na procesach telein-
formatycznych, rynek usług pocztowych stanie się kolejnym istotnym elemen-
tem ery społeczeństwa informacyjnego. 
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1. Istota społeczeństwa informacyjnego 
 
 Definicji pojęcia społeczeństwo informacyjne w literaturze przedmiotu jest 
bardzo dużo. Wypadkową tych definicji jest to, że społeczeństwo informacyjne 
– to nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu 
rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość 
przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemy-
śle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik 
gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji. Społe-
czeństwo staje się społeczeństwem informacyjnym, gdy osiąga stopień rozwoju 
oraz skali i skomplikowania procesów społecznych i gospodarczych wymagają-
cy zastosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania  
i użytkowania olbrzymiej masy informacji generowanej przez owe procesy.  
W takim społeczeństwie: 

 informacja i wynikająca z niej wiedza oraz technologie są podstawo-
wym czynnikiem wytwórczym, a wszechstronnym czynnikiem rozwoju 
jest wykorzystywanie teleinformatyki, 

 siła robocza składa się w większości z pracowników informacyjnych, 
 większość dochodu narodowego brutto powstaje w obrębie szeroko ro-

zumianego sektora informacyjnego. 
 Do elementarnych zasad społeczeństwa informacyjnego zaliczamy: 

 wytwarzanie informacji,  
 przechowywanie informacji,  
 przetwarzanie informacji,  
 przekazywanie informacji,  
 pobieranie informacji,  
 wykorzystywanie informacji.  

 Właściwościami społeczeństwa informacyjnego są: 
 wytwarzanie informacji – masowy charakter generowanych informacji, 

masowe zapotrzebowanie na informację i masowy sposób wykorzysty-
wana informacji,  

 przechowywanie informacji – techniczne możliwości gromadzenia  
i nieograniczonego magazynowania informacji,  

 przetwarzanie informacji – opracowywanie technologii i standardów 
umożliwiających m.in. ujednolicony opis i wymianę informacji,  
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 przekazywanie informacji – przekazywanie informacji bez względu na 
czas i przestrzeń,  

 pobieranie informacji – możliwość odbierania informacji przez wszyst-
kich zainteresowanych,  

 wykorzystywanie informacji – powszechne, otwarte i nielimitowane 
korzystanie z internetu jako źródła informacji.  

 Funkcjami społeczeństwa informacyjnego są: 
 edukacyjna – upowszechnienie wiedzy naukowej oraz uświadamianie 

znaczenia podnoszenia kwalifikacji;  
 komunikacyjna – społeczeństwo informacyjne ma za zadanie stworze-

nie możliwości komunikowania się wielu różnorodnych grup w obrębie 
całości społeczeństwa globalnego;  

 socjalizacyjna i aktywizująca – mobilizacja osób czasowo lub stale wy-
łączonych z możliwości swobodnego funkcjonowania społeczeństwa. 
Cechuje się także wykonywaniem zawodu bez konieczności wycho-
dzenia z domu i aktywizacją niepełnosprawnych;  

 partycypacyjna – możliwość prowadzenia debat i głosowania w inter-
necie;  

 organizatorska – tworzenie warunków konkurencyjności na rynku;  
 ochronna i kontrolna – stworzenie mechanizmów obrony obywateli  

i instytucji przed wirtualną przestępczością.  
 
 
2. Podpis elektroniczny 
 
 Ważnym elementem w zarządzaniu przedsiębiorstw przy wykorzystaniu 
systemów teleinformatycznych jest podpis elektroniczny. Ma on również coraz 
większe znaczenie dla osób indywidualnych, które wykorzystują go w prowa-
dzeniu własnych interesów oraz w zarządzaniu prywatnymi zasobami majątko-
wymi. W Polsce podpis elektroniczny został wprowadzony Ustawą z dnia  
18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym. Zgodnie z zapisami Ustawy 
podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, służące do identyfikacji 
osoby, która go składa. Dane te, powinny być logicznie powiązane z innymi 
danymi elektronicznymi lub do nich dołączone, tak aby tworzyły „nierozerwal-
ną” całość. Podpis ten, będzie miał charakter bezpiecznego podpisu elektro-
nicznego, o ile spełni następujące cechy:  
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 jest przyporządkowany wyłącznie do osoby, która go składa, 
 jest niepowtarzalny, czyli tylko jedna osoba może nim dysponować, 
 jest sporządzany przy pomocy bezpiecznego urządzenia i klucza pry-

watnego, do którego dostęp ma wyłącznie ta osoba, 
 umożliwia wykrycie ewentualnych prób jego podrobienia podejmowa-

nych po jego złożeniu. 
 Podpis elektroniczny mogą składać wyłącznie osoby fizyczne. Mogą to 
czynić w imieniu własnym lub w imieniu innej osoby fizycznej, bądź osoby 
prawnej, a także w imieniu jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowo-
ści prawnej. Dzięki podpisowi elektronicznemu możliwe jest poszerzenie ob-
szarów wykorzystania Internetu o kolejne zastosowania, zarezerwowane dotąd 
dla dokumentów papierowych. Powszechność podpisu elektronicznego pozwoli 
na rozszerzenie oferty produktowej rynku usług pocztowych o nowe usługi, 
które będą realizowane przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. 
 
 
3. Nowe usługi rynku pocztowego w społeczeństwie informacyjnym 
 
 Sieć Internet wpłynęła na poszerzenie tradycyjnie pojmowanych rynków  
o rynki wirtualne, które w zdecydowany sposób powiększają możliwości reali-
zacji usług (produktów) po niskich kosztach transakcyjnych. Przy tworzeniu 
nowych produktów oraz modernizowaniu oferty produktowej w rynku usług 
pocztowych, należy brać pod uwagę efekty ekonomiczne i jakościowe, które 
bezpośrednio będą wpływać na ich atrakcyjność. Do nowych usług, które  
w niedalekiej przyszłości będzie można oferować na rynku usług pocztowych 
będą należeć: 

 e-list, 
 e-przekaz, 
 e-druk bezadresowy, 
 e-przesyłka reklamowa, 

a w zakresie sprzedaży filatelistycznej, okolicznościowych kart świątecznych 
oraz zaproszeń, wirtualny kiosk pocztowy. Dla wyżej wymienionych nowych 
usług pocztowych proces technologiczny przedstawiałby się następująco: 
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e-list 
 
 Usługa dedykowana była by zarówno do klientów indywidualnych, ale 
również do firm i administracji publicznej. Każdy z wyżej wymienionych klien-
tów w formie elektronicznej, będzie mógł przekazać do wirtualnego urzędu 
pocztowego pliki zawierające bazę adresowa adresatów, teksty jakie mają być 
kierowane do poszczególnych adresatów, kategoria przesyłki jaka ma być za-
stosowana oraz usługi komplementarne. Wirtualny urząd po weryfikacji, pobie-
ra z konta nadawcy opłatę za usługę i w dalszej kolejności po dokonaniu elek-
tronicznego rozdziału, kieruje zlecenie usługi do właściwego centrum wydruku. 
W centrum wydruku następuje przetworzenie informacji elektronicznej w pa-
pierową, zakopertowanie, zaadresowanie i skierowanie do odpowiedniego dla 
miejsca zamieszkania węzła pocztowego. W węźle pocztowym po segregacji 
przesyłka listowa zostaje skierowana do właściwego urzędu pocztowego, gdzie 
po podziale na rejony doręczeń jest skierowana do doręczenia przez listonosza. 
Proces technologiczny dla e-listu został przedstawiony w formie graficznej na 
rysunku nr 1.  
 

 
 

Rys.1. Proces technologiczny dla e-listu 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Wprowadzenie e-listu pozwoli na wyeliminowanie w technologii opraco-
wywania przesyłek listowych całej fazy nadawczej, rozdziału w węźle nadaw-
czym oraz transportu do węzła adresata.  
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e-przekaz 
 
 Usługa dedykowana była by zarówno do klientów indywidualnych, jak 
również do firm i administracji publicznej. Usługa mogłaby być realizowana w 
kategorii ekspresowej (obecnie Pocztowe Zlecenie Wypłaty) lub w kategorii 
ekonomicznej. Każdy z wyżej wymienionych klientów w formie elektronicznej, 
będzie mógł przekazać do wirtualnego urzędu pocztowego pliki zawierające 
bazę adresową adresatów, kwoty jakie mają być kierowane do poszczególnych 
adresatów, kategoria przesyłki jaka ma być zastosowana oraz usługi komple-
mentarne. Wirtualny urząd po weryfikacji pobiera z konta nadawcy opłatę za 
usługę oraz kwotę przekazu i w dalszej kolejności po dokonaniu elektroniczne-
go rozdziału, kieruje zlecenie usługi do właściwego centrum wydruku. W cen-
trum wydruku następuje przetworzenie informacji elektronicznej w papierowy 
wydruk przekazu oraz skierowanie do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania 
węzła pocztowego. W węźle pocztowym po segregacji przekaz pocztowy zosta-
je skierowany do właściwego urzędu pocztowego, gdzie po podziale na rejony 
doręczeń jest skierowany do doręczenia przez listonosza. W przypadku wyboru 
kategorii ekspresowej polecenie wypłaty przekazu jest skierowane bezpośrednio 
z centrum wydruków do właściwego urzędu pocztowego, gdzie adresat po 
otrzymaniu informacji o przekazie w formie e-mail lub sms, zgłasza się do 
urzędu po wypłatę przekazu. Proces technologiczny dla e-przekazu został 
przedstawiony w formie graficznej na rysunku nr 2. 
 

 
Rys. 2. Proces technologiczny dla e-przekazu 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Wprowadzenie e-przekazu pozwoli na wyeliminowanie w technologii 
opracowywania przekazów pocztowych całej fazy nadawczej, procesów zwią-
zanych z opracowywaniem gotówki, rozdziału w węźle nadawczym oraz trans-
portu do węzła adresata.  
 
e-druk bezadresowy 
 
 Ta usługa również może być dedykowana do szerokiej grupy klientów. 
Klient przekazuje do wirtualnego urzędu w formie elektronicznej informacje  
o obszarze, gdzie druk ma być doręczony oraz wygląd i tekst samego druku. 
Pocztowy urząd wirtualny po weryfikacji, pobiera z konta nadawcy opłatę,  
a w dalszej kolejności kieruję zlecenie do właściwego centrum wydruków.  
W centrum wydruków w zależności od nakładu druku bezadresowego realizuje 
zlecenie sam lub kieruje je do podwykonawcy. Gotowe pakiety z drukami bez-
adresowymi kierowane są, za pośrednictwem węzłów pocztowych, do właści-
wych urzędów pocztowych w celu ich doręczenia do określonych przez nadaw-
cę obszarów.  
 
e-przesyłka reklamowa 
 
 Proces technologiczny dla e-przesyłki reklamowej jest analogiczny jak  
w przypadku e-listu. Jednym co odróżnia to obowiązek wynikający z przepisów 
Prawa Pocztowego co do charakteru przekazanego tekstu, gdzie musi on być 
tekstem reklamującym produkty, usługi itp. Przy realizacji tej usługi centrum 
wydruków może korzystać z podwykonawców. 
 
Wirtualny kiosk pocztowy 
 
 Wirtualny kiosk pocztowy to branżowy sklep internetowy połączony  
z wirtualnym urzędem pocztowym w ograniczonym, tylko do nadawania prze-
syłek listowych, zakresie. W ramach oferty handlowej wirtualny kiosk poczto-
wy będzie proponował sprzedaż: 

 kart świątecznych, 
 kart okolicznościowych związanych z imieninami, urodzinami itp., 
 widokówek, 
 zaproszeń na różnego rodzaju imprezy, 
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 znaczków personalizowanych, 
 walorów filatelistycznych, 
 abonamentu filatelistycznego. 

 Ponadto w ramach oferty wirtualny kiosk pocztowy będzie mógł propo-
nować: 

 usługę „kalendarz” – która polegać będzie na umożliwieniu klientowi 
złożenia zlecenia na cały rok, zarówno w sferze kart okolicznościo-
wych, zaproszeń jak i abonamentu filatelistycznego; W przypadku kart 
okolicznościowych i zaproszeń, klient będzie mógł wskazywać orienta-
cyjną liczbę dni z jakim wyprzedzeniem ma być realizowane doręcze-
nie,  

 wydruk zaproszeń zaproponowanych przez klienta, 
 teksty dla kart okolicznościowych i zaproszeń, 
 możliwość przesłania przez klienta skanowanego własnego tekstu na 

karty okolicznościowe, jak i zaproszenia. 
 Usługa dedykowana byłaby zarówno do klientów indywidualnych, jak 
również do firm. Każdy klient w formie elektronicznej będzie mógł przekazać 
do wirtualnego kiosku pocztowego zlecenie odnośnie wyboru kart okoliczno-
ściowych lub zaproszeń, daty realizacji, pliki zawierające bazę adresowa adre-
satów, teksty jakie mają być kierowane do poszczególnych adresatów, kategoria 
przesyłki jaka ma być zastosowana oraz usługi komplementarne. Wirtualny 
kiosk pocztowy po weryfikacji, pobiera z konta nadawcy opłatę za usługę  
i w dalszej kolejności po dokonaniu elektronicznego rozdziału, kieruje zlecenie 
usługi do właściwego centrum wydruku. W przypadku zastosowania przez 
klienta opcji „kalendarz” opłata pobierana będzie w momencie realizacji zlece-
nia. W centrum wydruku zlecenie realizowane jest poprzez naniesienie nadruku 
na odpowiednich (wybranych przez klienta) kartach okolicznościowych, ewen-
tualne zakopertowanie, zaadresowanie i skierowanie do odpowiedniego dla 
miejsca zamieszkania adresata węzła pocztowego. W zakresie realizacji zapro-
szeń, centrum wydruków może korzystać z usług podwykonawców. Walory 
filatelistyczne formowane będą w przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością. 
W węźle pocztowym po segregacji przesyłka listowa zostaje skierowana do 
właściwego urzędu pocztowego, gdzie po podziale na rejony doręczeń jest skie-
rowana do doręczenia przez listonosza. Proces technologiczny przy wykorzy-
staniu wirtualnego kiosku pocztowego został przedstawiony w formie graficz-
nej na rysunku 3.  
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Rys. 3. Proces technologiczny przy wykorzystaniu wirtualnego kiosku pocztowego. 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Uruchomienie wirtualnego kiosku pocztowego to umożliwienie społeczeń-
stwu informacyjnemu powrotu do tradycyjnej metody przekazywania życzeń, 
natomiast internetowa sprzedaż walorów filatelistycznych to szerszy dostępu do 
tego szlachetnego hobby. 
 
 
4. Pakiet usług posprzedażowych 
 
 Usługi posprzedażowe to element uatrakcyjnienia oferty podstawowej. 
Można stwierdzić, że czym bogatsza oferta usług posprzedażowych tym więk-
sza atrakcyjność oferty podstawowej, a tym samym zwiększa się konkurencyj-
ność oferty wobec innych podmiotów działających na rynku usług pocztowych. 
Zastosowanie informacji elektronicznej przy realizacji usług pocztowych po-
zwoli na zwiększenie oferty usług posprzedażowych. W pakiecie tych usług 
powinno się znaleźć między innymi: 

1. Kompleksowe śledzenie przesyłek rejestrowanych – uzupełnienie obec-
nej oferty dotyczącej przesyłek kurierskich o informacje dotyczące pa-
czek pocztowych, przesyłek poleconych, przesyłek z zadeklarowaną 
wartością, przesyłek pobraniowych itp. 
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2. Awizacja przy wykorzystaniu e-mail lub sms – przekazywanie informa-
cji o możliwości odbioru przesyłki w urzędzie pocztowym po niesku-
tecznym doręczeniu.  

3. Awizacja przed doręczeniem przy wykorzystaniu e-mail lub sms – in-
formacja o dniu i przedziale czasowym w którym ma być doręczona 
przesyłka. 

4. Elektroniczna reklamacja – złożenie reklamacji na zaginięcie, nietermi-
nowe doręczenie przesyłki. Cała procedura odbywa się w systemie 
elektronicznym aż do wypłaty odszkodowania włącznie. 

5. Elektroniczna skarga – przyjmowanie skarg oraz udzielanie odpowiedzi 
w formie elektronicznej. 

6. Raport o realizacji usługi – codzienny raport o realizacji usług rejestro-
wanych. Informacja zawierałaby: 
 numery przesyłek doręczonych i wydanych w placówce pocztowej 
 godzinę doręczenia – tylko w przypadku usług z określeniem godzi-

ny doręczenia, 
 liczba przesyłek w drodze, 
 liczba przesyłek awizowanych, 
 przesyłki zaginione.  

 W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w raporcie powinna być za-
warta informacja o zastosowanej rekompensacie. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Przedstawiona nowa oferta w rynku usług pocztowych powinna przynieść 
wymierne efekty zarówno dla operatora pocztowego jak i dla klienta korzysta-
jącego z jego usług. Przesunięcie fazy nadawczej oraz częściowo transportu 
powinno spowodować obniżenie kosztów, a tym samym obniżenie ceny za 
usługę. Znacznej poprawie powinna ulec jakość świadczonych usług zarówno  
w kategorii dostępności jak i terminowej ich realizacji. W Polsce dostępność do 
Internetu z każdym rokiem jest coraz większa, tym samym liczba potencjalnych 
klientów będzie rosła. Wdrożenie wirtualnego urzędu pocztowego to zdobycie 
znacznej przewagi konkurencyjnej na zliberalizowanym od 2013 roku rynku 
usług pocztowych. 
 



Usługi pocztowe w erze społeczeństwa informacyjnego 411

Literatura 

 

1. Bliźnik G., Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość, 

Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2006. 

2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2002. 

3. Podpis elektroniczny-sposób działania, zastosowanie i korzyści. Praca zbiorowa, 

Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2005. 

4. Stolarczyk A., Wpływ rozwoju technik komunikacji elektronicznej na rynek usług 

pocztowych w dobie tworzenia społeczeństwa informacyjnego, Telekomunikacja i 

Techniki Informacyjne, nr 3-4/2006. 

5. Ustawa z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym. 

 

 

POSTAL SERVICES IN THE AGE OF INFORMATION SOCIETY 

 

 

Summary 

 

 This article shows the essence and functions of information society. The internet 

acces grows up strongly in Poland. The internet has big influence on the postal market. 

We can observe creating new products on this market, for example: 

 e- letter, 

 e- postal order, 

 e- direct mail. 

 This products can be sell by virtual postal market, which gives competitive advan-

tage on the postal market in the light of liberalization. This new offer gives benefits for 

customers and postal operators. 
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W WARUNKACH ZLIBERALIZOWANEGO RYNKU 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Badania terminowości przesyłek listowych nierejestrowanych, określanych 
często jako listy zwykłe, wykonywane są w Polsce od wielu lat. Od 2005 roku 
realizowane są zgodnie z normami europejskimi opracowanymi przez Komitet 
Techniczny CEN-TC331 - Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (Euro-
pean Committee for Standardization1).  
Badania terminowości przesyłek listowych określają następujące normy: 

 PN-EN 13850 –badania terminowości przesyłek listowych prioryteto-
wych,2 

 PN-EN 14508 – badania terminowości przesyłek listowych ekonomicz-
nych (niepriorytetowych),3  

 PN-EN 14534 – badania terminowości przesyłek listowych masowych.4  

                                                 
1  FR : Comité Européen de Normalisation, DE : Europäisches Komitee für Normung. 
2  PN-EN 13850:2002+A1:2008 Usługi pocztowe – Jakość usług – Pomiar czasu przebiegu 

od końca do końca pojedynczych przesyłek priorytetowych i przesyłek pierwszej klasy. 
3  PN-EN 14508:2003+A1:2008 Usługi pocztowe – Jakość usług – Pomiar czasu przebiegu 

od końca do końca pojedynczych przesyłek niepriorytetowych i przesyłek drugiej klasy. 
4  PN-EN 14534:2003+A1:2008 Usługi pocztowe – Jakość usług – Pomiar czasu przebiegu 

od końca do końca przesyłek masowych. 
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 Metodyka prowadzenia badań terminowości opracowana była w latach 
2002 - 2003 do badania jakości usług świadczonych przez dużych operatorów 
działających na terenie jednego kraju i systemów pocztowych realizujących 
pocztowe usługi międzynarodowe.  
 Normy te podlegały stopniowej ewolucji. W 2005 roku opracowano roz-
szerzenie A1 umożliwiające prowadzenie badań w krajach o mniejszych prze-
pływach pocztowych, rozwiązanie to było dedykowane dla nowych członków 
UE. Planowane uwolnienie rynku pocztowego wymusiło dalsze zmiany w me-
todyce badania i tym samym nowelizację norm. Niniejszy artykuł opisuje ten-
dencje zmian w przedstawionych normach oraz już zastosowane rozwiązania.  
 
 
1. Zasady badania terminowości pojedynczych przesyłek  
 
 Przesyłanie przesyłek listowych nierejestrowanych, określanych często 
jako listy zwykłe zaliczamy do usług powszechnych. Są to przesyłki, których 
nadanie, przesyłanie i doręczenie nie jest rejestrowane w żadnej formie przez 
operatora pocztowego. Jakość świadczenia usług powszechnych powinna pod-
legać kontroli, a jedyna metoda pomiaru czasu przesyłania polega na nadawaniu 
przesyłek testowych, których data nadania i doręczenia zostanie zarejestrowana 
przez zespół wykonujący badanie.  
 Obowiązkowymi badaniami objęte są w kraju pojedyncze przesyłki priory-
tetowe (tzw. najszybszej kategorii) i przesyłki ekonomiczne, czyli takie, dla 
których przewiduje się dłuższy czas przesyłania. Badania takie określają jakość 
usług pocztowych świadczonych zarówno osobom prywatnym jak i przedsię-
biorstwom, które nie są tzw. nadawcami masowymi.  
 Pomiary realizowane są przez grupę nadawców/odbiorców rozmieszczo-
nych w umownych obszarach pocztowych, w miastach i na wsiach, obszaru 
objętego badaniami. Członkowie grupy badawczej nadają i odbierają przesyłki 
testowe zgodnie z opracowanym harmonogramem. Zobowiązani są przy tym do 
szczegółowej rejestracji daty, czasu nadania oraz daty doręczenia przesyłki. 
Organizacją badania, w tym opracowaniem jego szczegółowego projektu, zaj-
muje się niezależna instytucja badawcza. Zajmuje się ona również zarządza-
niem grupą nadawców/odbiorców oraz zbieraniem i opracowaniem wyników 
badania. Wymaga się, aby badanie było audytowane, a audyt badań przeprowa-
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dzony był przez niezależną instytucję będącą w tej dziedzinie uznanym autory-
tetem.  
 Dla zapewnienia dużej dokładności pomiaru rozkład przesyłek testowych 
powinien możliwie wiernie odzwierciedlać ruch rzeczywistych przesyłek pocz-
towych. Normy zalecają podział ruchu testowego na relacje uwzględniające 
rodzaj miejsca nadania i doręczenia (miasto lub wieś) i odległość, na jaką jest 
przesyłany list. Rozkład przesyłek testowych powinien również uwzględniać 
parametry charakterystyczne przesyłki pocztowej takie jak: wymiary, waga, 
sposób adresowania, sposób opłacania itp.  
 
 
2. Obliczanie czasu przebiegu 
 
 Badanie obejmuje czas przesyłania od momentu nadania przesyłki do mo-
mentu jej doręczenia. Czas przesyłania przesyłek określany jest w dniach. Zapis 
J+15 oznacza, że przesyłkę doręczono następnego dnia po nadaniu. W oblicza-
niu czasu przesyłania pomijane są niedziele, święta państwowe i soboty, (jeżeli 
operator w soboty nie doręcza przesyłek).  
 
 
3. Walidacja przesyłek 
 
 Wszystkie przesyłki testowe podlegają walidacji. Przesyłki, których data 
nadania, data doręczenia budzi wątpliwości oraz których stan lub wygląd mógł 
mieć wpływ na czas przesyłania przesyłki (np. brak znaczka, zamazany adres, 
uszkodzona koperta) są wykluczane z badania. Z badania są wykluczane także 
przesyłki zaginione i doręczone po czasie J+30.  
 
 
4. Obliczanie wskaźników terminowości, ocena wyników 
 
 Terminowość przesyłania przesyłek pocztowych określa parametr osią-
gnięcia terminowości wyrażony poprzez: 

                                                 
5  W krajowych regulacjach stosuje się zapis D+n, natomiast w Normach Europejskich jest 

stosowany równoważny zapis J+n. 
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stosunek liczby przesyłek listowych w podanym czasie t do czasu przebiegu 
spełniającego wymagania x 100%  
 
 Badanie terminowości pojedynczych przesyłek priorytetowych jest obo-
wiązkowe w krajach UE. Jest wykonywane we wszystkich krajach UE dla ru-
chu krajowego. Raporty z badań wykonywanych w Polsce publikowane są 
przez UKE – http://www.uke.gov.pl. Natomiast badania terminowości poczty 
międzynarodowej na obszarze Europy nadzorowane są przez IPC6, a roczne 
raporty publikowane na stronie http://www.ipc.be.  
 Metodyka prowadzenia badań terminowości przesyłek listowych opisywa-
na jest literaturze.7  
 
 
5. Metodyka badania i kierunki zmian 
 
 Obecnie prowadzona jest nowelizacja normy EN 13850 mająca głównie na 
celu jej dostosowanie do możliwości prowadzenie badań terminowości przesy-
łek na uwolnionym rynku usług pocztowych. Wiąże się to ze znacznym rozsze-
rzeniem zakresu stosowania normy. Generalnie rzecz biorąc znowelizowana 
norma powinna zapewniać możliwość badania:  

 terminowości przesyłek w ruchu międzynarodowym pomiędzy krajami 
Unii Europejskiej, 

 terminowości przesyłek w ruchu krajowym na rynku obsługiwanym 
przez jednego lub grupę operatorów na obszarze całego kraju,  

 terminowości przesyłek w ruchu międzynarodowym lub krajowym na 
ograniczonym obszarze obsługiwanym przez jednego operatora. 

 Wiąże się to z koniecznością spełnienia całego szeregu warunków poda-
nych poniżej. 
  

                                                 
6
  IPC - Międzynarodowa Korporacja Pocztowa - International Post Corporation. 

7  Kobus R: Dostosowanie procedur badania jakości usług pocztowych do zmieniającego 
się rynku usług pocztowych. Biuletyn Informacyjny Nr 3/2007 – Instytut Łączności – PIB s.1-16. 
Kobus R: Normalizacja w regulacjach powszechnych usług pocztowych, Telekomunikacja i 
Techniki Informacyjne, 3-4/2006 s. 72-76. Kobus R: Polskie Normy do badania jakości usług 
pocztowych. Normalizacja – wrzesień 2007 s. 16-19. 
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6. Badania terminowości na ograniczonym obszarze i dla systemów pocztowych 
obsługujących małe wolumeny przesyłek. 
 
 Znowelizowana norma EN13850 umożliwia stosowanie jej w systemach 
pocztowych praktycznie o dowolnych przepływach i działających na ograniczo-
nych obszarach w jednym lub kilku krajach. 
 Dla realizacji badań na ograniczonym obszarze kraju lub kilku krajów 
proponuje się: 

 wprowadzenie małego panelu badawczego złożonego z mniejszej licz-
by, od 10 do 90, uczestników badania.  

 podziału obszaru działania operatora na mniejszą liczbę, od 4 do 30, 
umownych obszarów pocztowych. 

 Dla systemów pocztowych przesyłających duże wolumeny poczty nadal 
korzystać się będzie z dużego panelu badawczego liczącego, co najmniej 90 
uczestników rozmieszczonych, w co najmniej 30 obszarach pocztowych. Takie 
założenia pozwalają na objęcie badaniami praktycznie dowolnych systemów 
pocztowych.  
 Zmniejszenie liczby umownych obszarów pocztowych znacząco wpływa 
na zmniejszenie dokładności pomiaru. Norma z 2002 roku narzucała dokład-
ność pomiaru równą 1 % dla badań krajowych (5 % w badaniach międzynaro-
dowych). Oszacowano, że dla małego panelu badawczego uzyskanie rzeczywi-
stej dokładności pomiaru równej 1% wymaga znacznego, około 5 ÷ 6 krotnego 
zwiększenia próby testowej w stosunku do wartości obliczonej dla prostej próby 
losowej. Takie rozwiązanie powoduje znaczne zwiększenie kosztu prowadzenia 
badań dla małych operatorów oraz może spowodować: 

 znaczący wpływ ruchu testowego na wielkość całkowitego ruchu pocz-
towego, 

 zbyt wielką liczbę przesyłek testowych przypadających na jednego 
uczestnika badania, co może spowodować jego identyfikację przez 
służby operatora. 

 Dlatego też projekt nowelizacji normy proponuje przyjęcie wielkości obli-
czonych dla prostej próby losowej. Minimalna wielkość próby testowej jest 
uzależniona jedynie od oczekiwanej wartości terminowości. Rozwiązanie do-
puszcza więc możliwość zmniejszenia wielkości próby testowej jeżeli spodzie-
wamy się terminowości przesyłek lepszej niż 50% (patrz tabela 1).  
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Tabela 1 
 

Minimalna wielkość próby testowej w badaniach krajowych dla pewnych wartości 
terminowości 

 

Wartość 

termi-

nowości 

95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 

Wiel-

kość 

próby 

1 850 3 500 4 950 6 200 7 250 8 125 8 800 9 275 9 550 9 625 

 
 Norma proponuje też następny mechanizm zmniejszenia liczby przesyłek 
testowych nadawanych w okresie roku, przy zapewnieniu tej samej dokładności 
pomiaru. Proponuje się podział próby testowej na 3 lata. Roczny raport z bada-
nia jest publikowany na podstawie przesyłek nadawanych w okresie trzech lat. 
Będziemy więc otrzymywać następujące raporty z badań. 

 Po pierwszym roku badania: bez raportu z badań. 
 Po drugim roku badania: bez raportu z badań. 
 Po trzecim roku badania: otrzymujemy raport zbiorczy za okres lat 1 do 

3. 
 Po czwartym roku badania: otrzymujemy raport zbiorczy za okres lat 2 

do 4. 
 I dalej podobnie. 
 
 
7. Modelowanie charakterystyki ruchu testowego  
 
 Dla zapewnienia wysokiej dokładności badania charakterystyka ruchu 
testowego powinna możliwie dokładnie odzwierciedlać charakterystykę poczty 
rzeczywistej. W normie EN13850:2002 charakterystykę poczty rzeczywistej 
określano na podstawie prowadzonego studium ruchu rzeczywistego w wyniku 
którego określano współczynniki wagowe dla poszczególnych relacji i parame-
trów charakterystycznych przesyłek. W warunkach stabilnego rynku usług 
pocztowych jako wystarczające uznano prowadzenie studium ruchu rzeczywi-
stego i aktualizację współczynników wagowych co 3 lata.  
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 Zespół wnikliwie analizował możliwe zmiany w momencie całkowitego 
otwarcia rynku usług pocztowych. Przewidział możliwość wystąpienia dużych 
zmian przepływów pocztowych w trakcie transformacji rynku. Dodatkowym 
zjawiskiem, które należy uwzględnić jest uzależnienie przepływów poczto-
wych, realizowanych przez poszczególnych operatorów, od ich obszaru działa-
nia. Biorąc pod uwagę powyższe a także wysoki koszt prowadzenia studium 
poczty rzeczywistej projekt nowelizacji proponuje następujące rozwiązania.  
 Jako podstawę projektu badania nadal przyjmuje się studium poczty rze-
czywistej. Studium powinno być prowadzone przed rocznym cyklem badania 
terminowości, co oznacza, że wyniki studium będą wykorzystane do określenia 
przepływów poczty testowej w następnym cyklu pomiarowym. Norma zaleca, 
aby studium poczty rzeczywistej uwzględniało tylko przesyłki pojedyncze na 
zadanym obszarze studium. Powinna być przy tym określona dokładność osza-
cowania każdego ze współczynników wagowych parametrów charakterystycz-
nych.  
 Uwzględniając możliwość szybkich zmiany na rynku pocztowym, oraz 
możliwość realizacji pomiarów na różnych obszarach studium dopuszczono 
alternatywne metody oszacowania współczynników wagowych parametrów 
charakterystycznych. Projekt proponuje stosowanie następujących źródeł i me-
tod: 

 Dane logistyczne. Charakterystyka może być przybliżona na podstawie 
danych logistycznych operatora pocztowego. Dopuszcza się np. przy-
bliżenie na podstawie liczby ciężarówek transportujących przesyłki  
w poszczególnych relacjach.  

 Na podstawie analizy podziału rynku pocztowego na przesyłki poje-
dyncze pomiędzy poszczególnych operatorów działających na danym 
obszarze. 

 Stałych współczynników wagowych. W warunkach szybkich prze-
kształceń na rynku usług pocztowych projekt zaleca rozważenie moż-
liwości zastosowania stałych współczynników wagowych. Szacuje się, 
że w tych warunkach zapewnią one największą możliwą do uzyskania 
dokładność pomiaru.  

 Oszacowanie na podstawie danych demograficznych. Przyjmuje się 
możliwość oszacowania współczynników wagowych na podstawie da-
nych demograficznych, dla oszacowania ruchu generowanego przez 
klientów indywidualnych, i na podstawie tzw. gęstości biznesowej dla 
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oszacowania ruchu biznesowego. Takie modelowanie ruchu powinno 
być przeprowadzone w oparciu o sprawdzone metody i powinno być 
audytowane przez niezależnego audytora. Źródła danych powinny być 
wykazane w raporcie.  

 Przyjęcie właściwych współczynników wagowych ma znaczny wpływ na 
dokładność badania. Dlatego też przyjęcie współczynników wagowych osza-
cowanych na podstawie ruchu rzeczywistego jednego operatora w badaniach 
terminowości innego operatora może być źródłem znaczących błędów.  
 
 
8. Ograniczenia w stosowaniu normy 
 
 Norma EN 13850 jest wyłącznie przeznaczona do badania terminowości 
przesyłek „od końca do końca”, czyli od momentu nadania przesyłki do mo-
mentu skutecznego jej doręczenia. W przypadku, gdy w procesie technologicz-
nym bierze udział kolejno kilku operatorów/dostawców usług to niniejsza nor-
ma nie może służyć do oceny czasu trwania poszczególnych etapów procesu 
technologicznego. W przypadku, gdy w badaniach wykorzystujemy elektro-
niczne systemy śledzenia trasy przesyłek testowych (np. znaczniki RFID8)  
i dane o czasie przejścia przez punkty kontrolne są rejestrowane to obliczanie 
czasów realizacji poszczególnych etapów technologicznych może być wyko-
nywane jedynie w systemie pomiarowym niezwiązanym z normą EN13850. 
 Występują znaczne ograniczenia w porównaniu wskaźników terminowości 
osiąganych przez różnych operatorów. Porównaniu mogą podlegać jedynie 
wyniki operatorów działających w tej samej dziedzinie studium, np. porównanie 
osiągnięć operatora działającego na terenie całego kraju z osiągnięciami opera-
tora działającego na terenie paru dużych miast może prowadzić do błędnych 
wniosków.  
 
 

                                                 
8
  RFID (Radio frequency identification) system kontroli przepływu towarów w oparciu  

o zdalny, poprzez fale radiowe, odczyt i zapis danych. RFID wykorzystywane w badaniach ter-
minowości przesyłek powinny działać w zasięgu co najmniej 3 m, a bramki kontrolujące prze-
pływ przesyłek instaluje się we wszystkich wejściach i wyjściach z sortowni.  
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Rys. 1. Znacznik RFID wykorzystywany w badaniach terminowości przesyłek między-
narodowych w Europie.  

 
 
Podsumowanie 
 
 Prace nad projektem nowelizacji normy EN 13850 zostały zakończone  
w lutym 2009 r. a obecnie projekt jest konsultowany z urzędami regulacyjnymi 
i organizacjami konsumenckimi. Do projektu włączono przewodnik stosowania 
normy, będący poprzednio niezależnym dokumentem. W projekcie wprowa-
dzono cały szereg istotnych zmian wynikających z doświadczeń w stosowaniu 
dotychczasowych edycji normy. Przewiduje się, że znowelizowaną normę moż-
na będzie stosować od 2011 roku.  
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Summary 

 

 This paper describes the revised methodology for Measurement of the transit time 

for single letter adapted to conduct research in a liberalized postal market. The new 
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methodology takes into account changes in the test characteristics of postal traffic and 

environmental studies in a number of postal operators. It is anticipated that the standard 

defines the methodology will be available for use in 2011. 
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UWARUNKOWANIA ZMIAN W KIERUNKU ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO  
W POCZCIE POLSKIEJ NA PRZYKŁADZIE LOGISTYKI POCZTOWEJ  

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Poczta Polska (PP), stojąc w obliczu poważnych zmian wewnętrznych 
(program naprawczy, nowa strategia rozwoju, komercjalizacja, itd.), jak i w jej 
otoczeniu (finalne otwarcie rynku, coraz silniejsza konkurencja, wzrost wyma-
gań rynku, itd.), musi przeanalizować także zmiany w filozofii zarządzania 
przedsiębiorstwem. Artykuł stanowi postulat zmian idących w kierunku zarzą-
dzania procesowego w kluczowym dla PP obszarze: logistyki pocztowej (sfera 
fizycznego przepływu przesyłek w systemie logistycznym). 
 
 
1. Istota zarządzania procesowego i celowość jego stosowania 
 
 W odniesieniu do podmiotów usługowych, W. Downar pisze, iż „zarzą-
dzanie procesowe polega na takim podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem 
usługowym, w którym koncentracja na procesach jest podstawowym kryterium 
decydującym o sposobach realizacji strategii, o strukturze przedsiębiorstwa  
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i jego systemie wartości”1. Ten sam autor uważa, że „zarządzanie procesowe 
jest całościową koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem usługowym, której 
podstawowym założeniem jest systemowe podejście do identyfikacji procesów, 
ich realizacja oraz monitorowanie z punktu widzenia prawidłowości jego prze-
biegu, jak również z punktu widzenia końcowego efektu procesu, zdefiniowa-
nego w postaci konkretnych miar efektywności”2. Tak więc w odniesieniu do 
PP, procesy realizowane w obszarze logistyki pocztowej:  

 główny proces logistyczny (proces fizycznego przepływu przesyłek),  
 procesy pomocnicze (wspierające) względem głównego procesu logi-

stycznego. 
powinny stanowić punkt wyjścia wszelkich działań w tym obszarze. Dotyczy 
to: działań projektowych (poziom strategii), zmian w trakcie „użytkowania” tej 
sfery (poziom taktyczny), jak i płaszczyzny operacyjnej. Koncentracja na pro-
cesach usługowych zakłada, iż to procesy, kreują wartość firmy i jej usług.  
 Zarządzanie procesowe w PP stanowiłoby opozycję dla obecnego (funk-
cjonalnego) zarządzania. Podstawowa różnica pomiędzy obydwoma filozofiami 
dotyczyłaby perspektywy odniesienia procesów w sferze logistyki pocztowej. 
Gdy w podejściu tradycyjnym punktem odniesienia są realizowane przez po-
szczególne jednostki lub komórki funkcje (obsługi klienta, transportowa, prze-
ładunku, rozdziału, kompletacji, dystrybucji itd.) w ramach podsystemów logi-
stycznych3, w podejściu procesowym byłby nim klient (także wewnętrzny)  
i jego potrzeby. Tabela 1 pokazuje także inne, uniwersalne różnice pomiędzy 
oboma podejściami do zarządzania procesami logistycznymi. 
 
  

                                                 
1  Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, praca zbiorowa pod red. B. Filipiak i A. Pana-

siuka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 43. 
2  Tamże. 
3  Zgodnie z tradycyjnym modelem, należy wyróżnić podsystemy: zaopatrzenia (nadanie 

przesyłek), produkcji (rozdział) i dystrybucji (doręczanie). 
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Tabela 1 
 

Zarządzanie funkcjonalne a procesowe w obszarze logistyki 
 

Obszar Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie procesowe 

I. 
Struktura  

organizacyjna 

1. Orientacja funkcjonalna. 
2. Hierarchiczna. 
3. Struktura terytorialna. 
4. Hermetyczność. 

1. Orientacja procesowa. 
2. Horyzontalna. 
3. Struktura biznesowa. 
4. Elastyczność. 

II. Zarządzanie 

1. Kierowanie. 
2. Presja na przychody. 
3. Jakość maksymalna. 
4. Centralizacja decyzji. 
5. Wydłużony proces decyzyjny (kominy decy-
zyjne). 
6. Pionowe kanały komunikacji. 
7. Portfolio produktów. 
8. Doskonalenie usług. 

1. Przywództwo. 
2. Presja na efektywność działania. 
3. Jakość akceptowalna. 
4. Decentralizacja decyzji. 
5. Szybki proces decyzyjny. 
6. Poziome kanały komunikacji. 
7. Portfolio procesów. 
8. Doskonalenie procesów. 

III. 
Procesy  

operacyjne 

1. Odpowiedzialność za części. 
2. Efekty suboptymalizacji.  
3. Granice funkcjonalne. 
4. Ograniczona rola klienta wewn. 
5. Regulacja procesów przepisami wewnętrzny-
mi. 
6. Brak kompleksowych opisów procesów. 

1. Odpowiedzialność za całość. 
2. Efekty optymalizacji. 
3. Brak lub dyskretne granice funkcjonalne.  
4. Kluczowa rola klienta wewn. 
5. Regulacja procesów procedurami działania.  
6. Kompleksowy opis procesów. 

IV. 
Technologia 

1. Zorientowana na funkcje.  
2. Rozproszenie rozwiązań (wdrożenia punkto-
we). 
3. Zróżnicowanie. 
4. Efekty suboptymalizacji. 

1. Zorientowana na procesy. 
2. Integracja rozwiązań  
(wdrożenia systemowe). 
3. Standaryzacja i unifikacja. 
4. Efekty optymalizacji. 

V. 
Personel 

 
 

1. Podległość funkcjonalna. 
2. Zachowania indywidualne. 
3. Brak kompleksowej oceny wyników pracy.  
4. Słabe powiązanie wyników pracy z wynagro-
dzeniem. 
5. Kariera pionowa.  

1. Podległość prokliencka. 
2. Zachowania zespołowe. 
3. Kompleksowa analiza wyników pracy. 
4. Silne powiązanie wyników pracy z wyna-
grodzeniem. 
5. Kariera pozioma. 

VI. 
Kultura  

organizacyjna 

1. Pracownicy „front – office” i „back – office”. 
2. Ograniczone spojrzenie na klienta i jego 
potrzeby. 
3. Przywództwo kierowników („księstwa” 
funkcjonalne) – kierownik ośrodkiem władzy. 
4. Niska świadomość pracownika o własnej roli 
w procesie. 
5. Słaba identyfikacja pracownika  
z potrzebami firmy. 
6. Kształtowanie osobowości głownie kierujących 
procesami. 
7. Zachowawczość.  
8. Język dyscypliny. 
9. Specjalizacja wiedzy. 

1. Orientacja na klienta przez całyproces. 
2. Zorientowanie na klienta i jego  
potrzeby. 
3. Przywództwo właściciela procesu – kierow-
nik koordynatorem procesów. 
4. Silna świadomość pracownika  
o własnej roli w procesie.  
5. Silna identyfikacja pracownika  
z potrzebami firmy. 
6. Kształtowanie osobowości wszystkich 
uczestników procesów. 
7. Inwencja.  
8. Język świadczenia usług.  
9. Transfer wiedzy. 

VII. 
Pomiar i analiza 

wykonania 

1. Pomiar zorientowany na funkcje.  
2. Analiza determinant funkcji.  
3. Ograniczona możliwość porównywania 
wyników. 

1. Pomiar zorientowany na procesy. 
2. Analiza determinant procesów. 
3. Kompleksowe porównywanie wyników. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Stawicki, Procesowe zarządzanie przed-
siębiorstwem, II Kongres SAP, Warszawa 1998, s. 245, (za:) P. Grajewski, Organizacja 
procesowa, PWE, Warszawa 2008, s. 180, Przedsiębiorstwo usługowe (...), op. cit.,  
s. 50. 
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 W miejscu tym może pojawić się pytanie o zasadność reorientacji w kie-
runku rozwiązań procesowych. Czy taki postulat nie jest powodowany chęcią 
naśladownictwa modnych metod zarządzania? Można bowiem odnieść wraże-
nie, iż pojęcie procesowości, podobnie jak logistyki, emanuje dzisiaj z zagad-
nień związanych z zarządzaniem organizacją, stając się „kluczem” do rozwią-
zywania różnych problemów. Identyfikuje się dlatego zbiór przesłanek restruk-
turyzacji w kierunku zarządzania procesowego:4 

 realizowane zadania nie dotyczą budowania wartości firmy, 
 w firmie nikt realnie nie kieruje procesami i nikt nie jest za to odpowie-

dzialny – kieruje się funkcjami,  
 nikt nie potrafi skoordynować jednego, całego procesu, jest wiele osób 

zaangażowanych w procesy, lecz nie jest to praca jednego pionu funk-
cjonalnego (kieruje się zadaniami przechodzącymi w poprzek organiza-
cji),  

 procesy są podzielone na fragmenty i wyspecjalizowane struktury są  
z reguły za mało elastyczne, aby firmy mogły reagować na istotne 
zmiany zewnętrzne, 

 w firmie panuje znaczny poziom biurokracji (np. skomplikowany obieg 
dokumentów czy opis zadań), który utrudnia sprawne działanie, 

 w firmie powstaje wiele różnorodnych procedur i instrukcji, co sprawia, 
że wiedza o funkcjonowaniu firmy jest rozproszona, 

 brak jest kontroli efektywności procesów (koszty, jakość, czas, itd.).  
 Chcąc syntetycznie scharakteryzować obecny sposób zarządzania sferą 
logistyki pocztowej w PP, należy zauważyć, iż: 

 zarządzanie to ma zdecydowanie tradycyjny charakter, czego przykła-
dem jest: brak realnej odpowiedzialności za całe procesy i ich wyniki, 
ograniczona możliwość podejmowania skutecznych decyzji, „kult sło-
wa pisanego” (sztywne uregulowania wewnętrzne, długotrwały obieg 
dokumentów, długie kominy decyzyjne, itd.), 

 w zarządzaniu tym można doszukiwać się pewnych zaczątków podej-
ścia procesowego, czego przykładem jest zastąpienie w 2005 r. całej 
struktury terytorialnej PP strukturą biznesową, stopniowa integracja 
systemu logistycznego z wykorzystaniem systemu teleinformatyczne-

                                                 
4  R. Staszkiewicz, Przymus reformowania, „CXO. Magazyn Kadry Zarządzającej” 2001, 

nr 11, http://www.ceo.cxo.pl/artykuly [08.11.2008]. 
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go, zmiany technologiczne w kierunku mechanizacji pracy, przede 
wszystkim sortowania. 

 Patrząc na powyższy zbiór przesłanek „reformowania procesowego”, nale-
ży stwierdzić, iż wiele z nich pasuje do praktyki głównego procesu logistyczne-
go PP, decydującego najbardziej o obliczu sfery logistyki pocztowej:  

 proces ten traktuje się instrumentalnie, jako narzędzie do realizacji 
usług (kładzie się więc nacisk na wykonywane funkcje, które stają się 
tym samym celem samym w sobie), a nie jako aktywność budującą 
wartość oferowanych usług, 

 proces ten jest „schowany” za strukturę organizacyjną PP (realizowany 
jest przez jednostki przypisane do różnych pionów biznesowych), co 
powoduje, że musi „pokonywać” wiele granic funkcjonalnych (prze-
bieg w poprzek struktury), 

 wiele działań w nie wnosi większej wartości dla całości procesu (dzia-
łania te zostały ukształtowane historycznie lub są regulowane we-
wnętrznymi wymogami), 

 za kluczowe procesy wspierające: proces planowania przepływów prze-
syłek (tzw. komunikacji pocztowej) i proces planowania obsługi trans-
portowej PP przez CL, odpowiedzialne są jednostki, mające w prakty-
ce, odmienne interesy (prowadzi to do konfliktów, rzutujących, np. na 
koszty transportu i warunki pracy węzłów), 

 nie stawia się wymiernych celów dla całego procesu i podprocesów, 
brak jest jasnych kryteriów i parametrów ich wykonania, brak jest od-
powiedzialnych za procesy,  

 brak jest wiedzy o przepływach fizycznych przesyłek (struktura ilo-
ściowa i jakościowa), niezbędnej dla optymalizacji działań, 

 wsparcie działań w obszarze logistyki pocztowej jest zlokalizowane na 
różnych poziomach zarządzania PP i w wielu punktach jej struktury or-
ganizacyjnej, przez co brak jest pełnej koordynacji i integracji wspar-
cia.5 

 Oczywiście, zarządzanie procesowe nie jest panaceum, które zlikwidowa-
łoby natychmiast wszystkie ww. zjawiska. Jednak koncentracja na procesach 

                                                 
5  Charakterystyka poszczególnych elementów wsparcia logistycznego w PP znajduje się 

w: K. Michalski, Logistic support system in Polish Post, (w:) Scientific Journal No. 482, Service 
Management Vol. 2, Szczecin University Press, Szczecin 2008, s. 135 – 143. 
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wymusza już na wstępie szersze, holistyczne spojrzenie na wykonywane dzia-
łania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na hierarchię ważności poszczególnych 
procesów. Proces fizycznego przepływu strumieni przesyłek jest kluczowym 
dla PP procesem logistycznym, który należy traktować jako najważniejszą fazę 
(produkcja usługi), jeszcze większego megaprocesu usługowego.6 Taka dekom-
pozycja analizowanego procesu logistycznego, sprawia, że nie jest możliwe 
jego optymalne, skuteczne i efektywne funkcjonowanie, gdy jest on „zakładni-
kiem” działań leżących, np. po stronie przedstransakcyjnej (projektowanie  
i modyfikacja usług współpraca z klientem masowym, deklaracje jakości, pro-
mocja i sprzedaż, itd.), czyli przed „fizycznym zaistnieniem” procesu logistycz-
nego. Praktyka funkcjonowania logistyki pocztowej w PP pokazuje, iż brak jest 
często należytej współpracy pomiędzy jednostkami zaangażowanymi w ten sam 
proces usługowy, co warunkuje integrację i koordynację działań. W rezultacie, 
nie są wypracowywane działania, w toku uzgodnień przekraczających granice 
funkcjonalne operatora. Co więcej, często następują efekty, tzw. „przepychania 
problemów” poza granice funkcjonalne. Dotyczy to zwłaszcza kosztów, ale 
także odpowiedzialności za jakość usług. Podejście procesowe w sferze logisty-
ki pocztowej PP, polegać powinno na myśleniu „o jednym przedsiębiorstwie”, 
bez względu na usytuowanie w strukturze organizacyjnej, etap procesu w który 
jest się zaangażowanym, zakres obowiązków, itd. Bo przecież nadrzędny cel 
pracy każdego uczestnika logistyki pocztowej powinien być taki sam, bez 
względu na zajmowane w tym procesie miejsce. Celem tym powinna być wy-
sokiej jakości usługa, przynosząca wymierną wartość przedsiębiorstwu i klien-
towi, a nie wykonywana funkcja, np. sprzedaż usług, obsługa transportowa, 
dystrybucja przesyłek.  
 
 
2. Jak wdrożyć skuteczne zarządzanie procesowe w Poczcie Polskiej? 
 
 Reorientacja obszaru logistyki pocztowej w kierunku zarządzania proce-
sowego, uzależniona jest od przeprowadzenia poważnych zmian na płaszczyź-
nie funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Nie byłoby to z całą pewnością 

                                                 
6  Dekompozycja procesów w PP ujęta jest w: K. Michalski, Powiązanie procesu logistycz-

nego Węzła Ekspedycyjno – Rozdzielczego Poczty Polskiej z innymi procesami operatora, (w:) 
Zeszyty Naukowe „Logistyka i Transport” nr 6, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i 
Transportu, Wrocław 2008, s. 35 – 48. 
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łatwe przedsięwzięcie, zważywszy na specyfikę działania PP, jej długoletnią 
pozycję monopolisty, kulturę organizacyjną, itd. Najważniejsze aspekty tej 
zmiany można zawrzeć w ciągu poniższych działań.  

 
Rys. 1 Zmiany w kierunku zarządzaniu procesowego w sferze logistyki pocztowej w PP 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
3. Poziom strategiczny zmian 
 
 Przedmiotowe zmiany należy rozpocząć od „zakotwiczenia” ich w Strate-
gii PP. Nie chodzi jednak li tylko o literalne wpisanie nowej filozofii zarządza-
nia w ten dokument. Chodzi raczej o wypracowanie szeroko akceptowalnej oraz 
stabilnej wizji zmian i dopiero wpisanie jej jako takiej, w strategię. Mimo tego, 
iż w dzisiejszej praktyce funkcjonowania sfery logistyki pocztowej PP, można 
doszukać się już pewnych pozytywnych zmian, to jednak nie odznaczają się one 
całościową wizją działań i celów jakim one przyświecają. Nie można pozbyć się 
wrażenia, iż większość podejmowanych działań w tym obszarze, ma charakter 
„wyrwanych” z szerszej wizji kroków. Zarządzanie procesami musi być bieżą-
cym, systemowym elementem działań, musi być „wpisane” w codzienność fir-

POZIOM ZMIAN STRATEGICZNYCH- zarządzanie 
procesowe zapisane w strategii- zmiana kultury organi-

zacyjnej- skuteczne kanały informacyjne 

POZIOM ZMIAN TAKTYCZNYCH- przypisanie odpo-
wiedzialności za procesy- opis i optymalizacja procesów 

POZIOM ZMIAN OPERACYJNYCH- bieżący pomiar 
działania- standardy zarządzania operacyjnego 
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my. Zmiana stylu zarządzania firmą, zwłaszcza na płaszczyźnie strategicznej, 
stanowi dopiero punkt wyjścia dla konkretnych działań, na niższych poziomach 
zarządzania.  
 Uważa się, że nad usprawnianiem procesów wisi pewne fatum, wszyscy 
wiedzą że należy je poprawiać i przynosi to konkretne korzyści, ale niewielu ma 
odpowiednią determinację, aby to przeprowadzić.7 Przekonanie o potrzebie 
poprawy procesów i wiedza o oczekiwanych z tego korzyściach, są niezbędne 
do tego, aby przekonaniem o ich zasadności „zaszczepić” wszystkich pracowni-
ków, na każdym szczeblu działania firmy. Wyłania się więc naturalnie potrzeba 
lidera lub liderów zmian, odnosi się to także do analizowanego obszaru logisty-
ki pocztowej, który w znacznej części został ukształtowany historycznie (sieć 
węzłów i połączeń transportowych, kolejność wykonywanych operacji, techno-
logia działania, itd.). Dodatkowo, potrzeba przywództwa jest niezbędna, aby 
wizja działań i ich celów, nie „zaginęła” w warunkach tak rozbudowanej, hie-
rarchicznej struktury organizacyjnej, jaką posiada PP, a przede wszystkim 
wśród ogromnej ilości procesów wykonywanych na co dzień w PP. Ludzie mu-
szą wiedzieć, czemu zmiany służą, a przede wszystkim jak się w trakcie nich 
„zachować”, jak się aktywnie włączyć w ich proces. Implementacja skuteczne-
go zarządzania procesowego w PP uzależniona jest też od innych determinant: 
wymogu podejścia klienta wewnętrznego, ducha „team working”, przekonania 
o konieczności przejścia z mentalności monopolisty na pozycję konkurenta, czy 
kooperanta, itd. Wszystkie te uwarunkowania w większości odnoszą się do zja-
wisk kształtowanych w ramach kultury organizacyjnej.  
 Cechy charakterystyczne dla kultury organizacyjnej PP to: kultura władzy, 
bierność, przywiązanie do tradycji, powtarzalność utartych wzorców, unikanie 
ryzyka, niedrożność kanałów informacyjnych, itd. Te negatywne czynniki zo-
stały zidentyfikowane już w 2000 r. (badania profilu kulturowego firmy i na-
strojów pracowników, przeprowadzone przez CZPP). Identyfikuje się też pozy-
tywne cechy kultury organizacyjnej PP: dobrą atmosferę pracy, zdolność do 
rozładowywania napięć, ochronę słabszych grup, gotowość do poświęcenia się 
w imię interesów firmy.8 Należy jednak zauważyć, w kontekście uwarunkowań 

                                                 
7  I.D. Bartczak, Porządki w procesach, „CXO. Magazyn Kadry Zarządzającej” 2001, nr 1, 

http://www.ceo.cxo.pl/artykuly [10.11.2008]. 
8  Zob.: A. Nowocień, Personel jako instrument kształtowania celów marketingowych 

Poczty Polskiej, praca doktorska napisana pod kierunkiem A. Panasiuka, US WZiEU, Szczecin 
2007, s. 236 – 238. 
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zmian w zarządzaniu obszarem logistyki pocztowej, że od czasu, kiedy przyta-
czane tu badania zostały przeprowadzone, nastąpiło szereg zdarzeń mających 
negatywny wpływ na relacje kształtowane w ramach kultury organizacyjnej PP. 
Zdarzeniami tymi były m.in.: permanentne reorganizacje o celach nie do końca 
zrozumiałych dla załogi (zwłaszcza „na dole” PP), spadek jakości pracy  
i współpracy, zwłaszcza pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi, 
strajki, konflikty na linii „pracodawca – związki zawodowe”, redukcja zatrud-
nienia, itd. Te zjawiska z całą pewnością nie sprzyjają aktywnemu włączeniu 
pracowników w proces postulowanych zmian, a tym bardziej, wypracowaniu 
akceptowalnego uzasadnienia ich konieczności. A nie należy zapominać, iż  
w warunkach zarządzania procesami, każdy pracownik jest odpowiedzialny za 
„swoją” część procesu i jest rozliczany za jej wykonanie (np. poprzez powiąza-
nie wyników pracy chociaż z częścią wynagrodzenia). Dlatego wymagane są 
skuteczne kanały informacyjne, które zapewniałyby bieżący przepływ informa-
cji i decyzji o podejmowanych działaniach, ich celach, oczekiwanych efektach, 
itd.  
 Działania w kierunku poprawy drożności kanałów informacyjnych są nie-
zbędne w całej PP. Odnośnie analizowanego obszaru logistyki pocztowej, 
zmiany te muszą zagwarantować to, aby właściwa, kompletna i skierowana do 
właściwego odbiorcy informacja przepływała nie tylko w układzie pionowym 
(„dół – góra – dół”), ale także w poziomym (pomiędzy Centralami Centrów  
i podległymi im jednostkami regionalnymi i rejonowymi). Dzisiaj, informacja 
pochodząca od różnych uczestników tego samego procesu, bardzo często nie 
jest w stanie „przebić się” prze granice funkcjonalne. Przykładem może być 
brak procedur przekazywania informacji o rzeczywistych czasach przejazdów 
kursów samochodowych pomiędzy węzłami oraz kierowcami a węzłami, a tak-
że ograniczony udział komórek logistycznych w planowaniu obsługi klientów 
masowych (kluczowych). 
 
 
4. Poziom taktyczny zmian 
 
 Przypisanie odpowiedzialności za procesy, musi iść w parze z rzeczywistą 
decentralizacją zarządzania procesami z poziomu regionalnego PP i współpracą 
pomiędzy jednostkami różnych Regionów na tym poziomie. Takie działania 
mogłyby być na korzyść elastyczności działania i szybkiej reakcji na potrzeby 
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rynku, mogłyby też skutkować poprawą jakości działania i zwiększeniem jego 
efektywności. Przypisanie odpowiedzialności za procesy i ich wyniki, bez wy-
posażenia w odpowiednią wiedzę i narzędzia do zarządzania tymi procesami, 
jest jednak skazane na porażkę. 
 Odnosząc się do praktyki działania w obszarze kluczowego procesu logi-
stycznego PP, dyrektorzy regionalni Centrum Poczty (CP) odpowiedzialni są 
przede wszystkim za zapewnienie ciągłości świadczenia usług na podległym 
sobie terenie, czego wymiernym efektem jest realizacja planów sprzedaży 
usług. W ten sposób, ilość i wartość sprzedaży stanowią podstawowe parametry 
oceny Regionów CP. Jednostki te, podobnie jak węzły (w strukturze Regio-
nów), nie mają literalnie wpisanego do zakresu swoich zadań, obowiązku 
kształtowania efektywności działania, nie dysponują bowiem właściwymi do 
tego narzędziami, nie posiadają wiedzy o rzeczywistych kosztach działania 
(zwłaszcza tych, które są „przepychane” poza ich granice funkcjonalne, np. 
koszty transportu), a nawet o strukturze strumieni obsługiwanych przesyłek. Nie 
sprzyja to z całą pewnością optymalizacji działań, niosąc za to za sobą realne 
niebezpieczeństwo utraty percepcji związku pomiędzy działaniami projako-
ściowymi i efektywnością ekonomiczną. Trzeba też pamiętać, że istotne decyzje 
mogą pociągać za sobą istotne konsekwencje (mechanizmy „trade – off” – „coś 
za coś”), a do tego tym bardziej niezbędna jest kompleksowa i systemowa wie-
dza o realizowanych procesach. 
 Kolejnym obszarem zmian jest optymalizacja procesów, poprzedzona ich 
systemową identyfikacją i opisem. Można wyróżnić dwa podejścia do optyma-
lizacji procesów, pierwsze: najpierw zaczynamy zarządzać procesem i dopiero 
później go usprawniamy lub też drugie: optymalizacja poprzedza zarządzanie. 
Oba z tych podejść, w odniesieniu do logistyki pocztowej w PP, mają swoje 
wady i zalety. Zakładając, że przeprowadzi się optymalizację w trakcie działa-
nia już w „nowych” warunkach zarządzania, pewne nieoptymalne zjawiska, np. 
nieuzasadniony czas operacji lub ich kształt, generowanie zbędnych dokumen-
tów, prawdopodobnie dopiero wtedy się ujawnią. Ale planując odwrotny scena-
riusz: najpierw optymalizacja, później zarządzanie procesowe, można dojść do 
decyzji o przebudowie całych procesów, a nie tylko ich optymalizacji. Wybór 
właściwego podejścia do optymalizacji, powinien być uzależniony od konkret-
nego procesu. 
 Odnośnie głównego procesu logistycznego PP, z całą pewnością optymali-
zacji wymaga czas operacji, który można skrócić poprzez przegląd dotychcza-
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sowych czynności pod względem ich zasadności (wnoszenia wartości) dla cało-
ści procesu. Szereg z nich jest wykonywanych, ponieważ tak przewidują we-
wnętrzne regulacje PP. Optymalizacji wymagają także inne aspekty funkcjono-
wania obszaru logistyki pocztowej, jak nakłady kosztowe, ekonomika zarzą-
dzania personelem, czy transportem.  
 
 
5. Poziom operacyjny zmian 
 
 Implementacji skutecznego zarządzania procesowego w PP, nie sprzyja 
brak praktyki pomiarowej, nieodzownej dla podejmowania skutecznych decyzji. 
W konsekwencji, brak jest tak naprawdę wiedzy o realnej wydolności systemu 
logistycznego PP, gdyż nie monitoruje się takich parametrów jak czas, wydaj-
ność, czy koszty (incydentalnie bada się ją, np. w ramach wewnętrznych audy-
tów, ale nie są one przedmiotem szerszych, systemowych działań).  
 Pełna wiedza o możliwościach produkcyjnych, w połączeniu z informacją 
o rzeczywistej strukturze i kierunkach przepływu strumieni przesyłek (której, 
jak już wspomniano wyżej, brak), umożliwić może elastyczność w planowaniu 
personelu, powiązanie go z realnymi potrzebami i odejście od zasady gotowości 
produkcyjnej w obszarze logistyki pocztowej, (np. w węzłach, planuje się mak-
symalny personel, ponieważ nie ma możliwości prognozowania obsługiwanych 
strumieni). Pomiar procesów to niezbędny punkt wyjścia także dla innych ob-
szarów wymagających poprawy, alokacji zasobów, zmian technologicznych, 
itd. Mogłoby to przełożyć się na poprawę jakości działania PP w jej kluczowym 
obszarze. Pomiar procesów stwarza tez płaszczyznę porównywania wyników 
działalności operacyjnej, np. poszczególnych węzłów. Podsumowując, pomiar 
procesów, przede wszystkim głównego procesu logistycznego PP, nabiera kapi-
talnego znaczenia dla powodzenia zarządzania procesowego w analizowanym 
obszarze logistyki. Kompleksowy pomiar stanowi również podstawę dla wypra-
cowania standardów zarządzania operacyjnego w całym obszarze logistyki 
pocztowej, opartych na procedurach dla całego kraju (koncentracja i dekoncen-
tracja przesyłek, przepływ informacji o rzeczywistym czasie przejazdu kursów 
pocztowych, współpraca operacyjna z klientem masowym, itd.). 
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Podsumowanie  
 
 System logistyki pocztowej PP ma wyraźne granice (od nadania do dorę-
czenia przesyłki), dlatego jest obszarem, w ramach którego można przypisać 
właścicieli podprocesów, jak też właściciela całego procesu logistycznego, przy 
czym właściciele ci mogą być rożnie umocowani w strukturze organizacyjnej. 
Nadmienić można, iż w „Strategii Rozwoju PP na lata 2006 – 2009”, podkreśla 
się problem braku odpowiedzialności za procesy, identyfikuje się też różne 
przyczyny ich nieefektywności, jak np. systemy zarządzania. Zmiana systemu 
zarządzania w obszarze logistyki pocztowej z funkcjonalnego na procesowy, 
musiałaby dotknąć najważniejszych, ogólnych sfer funkcjonowania operatora 
(kultura organizacyjna, polityka informacyjna, odpowiedzialność za wyniki 
pracy, itd.), co świadczy o interdyscyplinarności postulowanej zmiany. Dodat-
kowo, zarządzanie procesowe logistyką pocztową w PP mogłoby też skutkować 
przebudową całych procesów lub ich integracją w ramach jednego właściciela, 
także w odniesieniu do procesów pomocniczych, . 
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DETERMINANTS OF CHANGES IN THE PROCESS MANAGEMENT IN POLISH POST 

BASED ON POSTAL LOGISTICS 

 

 

Summary 

 

 The paper postulates replacement of traditional (functional) management of postal 

logistic processes in Polish Post by process management. The assumptions of both man-

agement methods have been compared with respect to logistic processes. It has been 

indicated that the traditional management of postal logistics in Polish Post might lead to 

ineffectiveness. The set of necessary actions to be undertaken has been identified and 

discussed. 

 

Translated by Konrad Michalski 

 



 
 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  544 EKONOMICZNE PROBLEMY  USŁUG NR  35 2009 
 
 
 
 
KRYSTYNA STAŃCZAK 
Poczta Polska 
 
 
 

INFORMACJA I WIEDZA JAKO CZYNNIKI POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI 
POCZTY POLSKIEJ NA RYNKU USŁUG POCZTOWYCH 

 
 
 
Wprowadzenie  
 
 Współczesne przedsiębiorstwa usługowe, które chcą się rozwijać i sku-
tecznie poprawiać pozycję na rynku, muszą permanentnie analizować czynniki 
wpływające na poprawę konkurencyjności prowadzonej działalności. Poczta 
Polska jako jeden z wielu podmiotów gospodarczych funkcjonujących w go-
spodarce rynkowej w warunkach postępującej liberalizacji rynku usług poczto-
wych, stanęła przed koniecznością zmiany paradygmatów swego działania. 
Wynikają one z wpływu otoczenia regulacyjnego a przede wszystkim z wymo-
gów konkurencyjnego rynku usług pocztowych. W dobie funkcjonowania ope-
ratora narodowego w warunkach społeczeństwa informacyjnego coraz bardziej 
istotną funkcję pełnią elementy informacji i wiedzy. Niezbędna jest dalsza 
transformacja dotychczasowych relacji operatora pocztowego z rynkiem. 
Wspomniana problematyka a także wybrane dotychczasowe zachowania opera-
tora wpływające na poprawę konkurencyjności jego działalności na polskim 
rynku usług pocztowych i propozycje zmian zmierzające do wdrożenia zarzą-
dzania informacją i wiedzą w Poczcie Polskiej, stanowią treść artykułu. Celem 
opracowania jest wskazanie znaczenia niematerialnych zasobów organizacji, 
których umiejętne zastosowanie może prowadzić do osiągnięcia przewagi kon-
kurencyjnej Poczty Polskiej na rynku usług pocztowych. 
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1. Znaczenie zarządzania informacją i wiedzą 
 
 Rosnące znaczenie informacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, 
wynika z coraz większej złożoności otoczenia, w którym działa Poczta Polska  
i coraz większej masy informacji, którą ta złożoność rodzi. Efektywne zarzą-
dzanie jest możliwe, kiedy posiadamy pełne i bieżące informacje o organizacji  
i jej otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. Aby informacja spełniała swoje 
zadanie powinna być jasno sprecyzowana i aktualizowana. W celu uporządko-
wania aparatu pojęciowego użytego w treści artykułu, poniżej podane zostanie 
znaczenie terminów niematerialnych zasobów organizacji, tj. danych, informa-
cji, wiedzy i mądrości. W literaturze przedmiotu:1 

 dane to liczby i fakty gromadzone w hurtowniach danych, 
 informacja to przetworzone dane, 
 wiedza to informacja wykorzystana w procesie zarządzania wiedzą, 
 mądrość to sztuka wyboru i umiejętności wybierania z wielu możliwo-

ści tego, co jest najbardziej optymalnym w danej sytuacji. 
 Dane i informacja są związane ze sprzętem i systemami informatycznymi. 
Wiedza związana jest z ludźmi. Wykorzystanie wiedzy stanowi o mądrości 
posiadacza wiedzy i jest ważnym ogniwem w łańcuchu: 
 

dane – informacja – wiedza – mądrość 
 
 Pozyskanie wiedzy oraz przetworzenie jej w mądrość prowadzi do osią-
gnięcia przewagi konkurencyjnej. Proces umiejętnego wykorzystania wiedzy 
nosi nazwę zarządzania wiedzą. Występuje zależność pomiędzy systemem po-
zyskiwania i zarządzania wiedzą a systemem zarządzania podmiotem (scentrali-
zowany czy zdecentralizowany). Wiedza do podejmowania decyzji jest groma-
dzona na szczeblu najwyższym, dlatego też istotnym w tym względzie jest pro-
ces przesyłania wiedzy. W systemie zdecentralizowanym straty i zniekształce-
nia przy przekazywaniu wiedzy są mniejsze niż w scentralizowanym systemie 
zarządzania. W Poczcie Polskiej w zasadzie dominuje scentralizowany system 
zarządzania, który niezbyt sprzyja sprawnej komunikacji informacyjnej. Więk-
szość decyzji biznesowych podejmowana jest centralnie bądź scedowana na 
szczebel jednostki biznesowej zwanej obecnie Centrum Poczty. Jednakże de-

                                                 
1 Z ob. R.W. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1997, s. 676. 
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centralizacja decyzji, np. w zakresie zawierania umów jest mocno sformalizo-
wana i w zasadzie nie pozostawiono swobody do samodzielnego kształtowania 
treści umów o świadczenie usług pocztowych. Ma to swoje uzasadnienie  
w konieczności wyeliminowania wewnętrznej konkurencji terytorialnej w pro-
cesie świadczenia usług nie mających charakteru usług powszechnych. Te zaś  
z mocy prawa powinny być na terytorium całego kraju świadczone na warun-
kach jednolitych, w sposób przejrzysty i dostępne dla każdego. Stąd decentrali-
zacja systemu zarządzania w obszarze powszechnych usług pocztowych jest 
mocno utrudniona.  
 Spośród przedstawionych wyżej elementów niematerialnych zasobów 
organizacji, wiedza dla wielu współczesnych organizacji, w tym również dla 
Poczty Polskiej, staje się kluczowym zasobem strategicznym. Jest ona wbudo-
wana w usługi pocztowe, w rezultacie czego powstają produkty bogate w wie-
dzę tzw. knowledge rich products. Wyzwaniem dla Poczty Polskiej jest umie-
jętne zdefiniowanie już posiadanej wiedzy, zdobycie potrzebnej nowej wiedzy 
oraz efektywne jej wykorzystanie. Zastosowanie wiedzy w przedsiębiorstwie 
usługowym, którym jest także Poczta Polska powinno skutkować wzrostem 
wartości rynkowej firmy. Zgodnie z nową filozofią biznesu,2 według której 
„podstawowym problemem współczesnego przedsiębiorstwa na rynku jest prze-
trwanie, a dopiero potem gromadzenie kapitału pozwalającego rozwijać się 
firmie”, zarządzanie wiedzą odgrywa ogromną rolę w dążeniu do osiągnięcia 
sukcesu rynkowego przez operatora narodowego. Wiedza rzadko kiedy stanowi 
w działalności pocztowej wartość samodzielnie. Kompetentni pracownicy nie 
będą w stanie wytworzyć wartości dla Poczty Polskiej, jeśli nie zostanie stwo-
rzony system pracy zespołowej, odpowiednia struktura informatyczna, kultura 
organizacyjna itd.  
 Wraz z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, coraz większego znacze-
nia nabierają czynniki wpływające na atrakcyjność operatora pocztowego na 
rynku. Do nich należą informacja i wiedza pomiędzy którymi istnieje ścisły 
związek. Tę współzależność można przedstawić przykładowo w odniesieniu do 
informacji pocztowych dotyczących: ilości i wartości usług, strumieni rozpływu 
przesyłek pocztowych, podziału przesyłek według nadawców i kategorii tych 
przesyłek, rentowności usług pocztowych, itd., które odpowiednio uporządko-
wane dla celów zarządzania, warunkują prawidłowość procesu decyzyjnego. 

                                                 
2  H.i J. Brdulak: Negocjacje handlowe, PWE, Warszawa 2000, s. 23-24. 
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Porządkowanie i pozycjonowanie informacji dla celów zarządczych jest ele-
mentem procesu zarządzania wiedzą. W chwili obecnej na rynku istnieją narzę-
dzia wsparcia zarządzania wiedzą w tym: informatyczne systemy zarządzania, 
systemy wspomagające zarządzanie wiedzą, systemy zarządzania wiedzą.3 Sto-
pień ich wykorzystania w Poczcie Polskiej jest niewielki.  
 Powszechne jest przekonanie o tym, że istnieje potrzeba zmian w zakresie 
relacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Orientacja rynkowa Poczty Polskiej wydaje 
się już przestarzałą. Aktualności zaś nabiera połączenie orientacji marketingo-
wej (rynkowej) z orientacją przedsiębiorstwa na wiedzę.4 Dla Poczty Polskiej 
oznacza to, konieczność świadczenia usług pocztowych z wykorzystaniem no-
woczesnych kanałów i technik porozumiewania się. 
 
  
2. Kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa usługowego 
 
 Pojęcie konkurencyjności jest ściśle związane z oferowaniem przez przed-
siębiorstwo produktu, lepszego pod względem jakości, ceny czy też bardziej 
funkcjonalnego, niż produkt oferowany klientowi przez innych konkurentów. 
Operatorzy pocztowi publiczny i niepubliczni dostarczając na rynek usługi 
pocztowe konkurują w segmencie listów, paczek, usług kurierskich oraz usług 
marketingu bezpośredniego (druki bezadresowe i przesyłki reklamowe). Kon-
kurencyjność operatora pocztowego można przedstawić uwzględniając literatu-
rowe podejście do atrybutów struktury konkurencyjności podmiotu usługowego 
następująco. 
 Pojęcie konkurencyjności rozumiane jako zespół następujących elementów 
łańcucha uwzględnia: potencjał konkurencyjności, przewagę konkurencyjną, 
instrumenty konkurowania, pozycję konkurencyjną sprzedającego.5  

                                                 
3 Zob. K.Starski w artykule: ”Metody klasyfikacji systemów zarządzania wiedzą”,  

/w/. Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, praca zbiorowa 
pod redakcją L.Kiełtyki, Difin, Warszawa 2008, s.262-268. 

4  Zob. J. Mazur: „Orientacja przedsiębiorstw usługowych na wiedzę a orientacja przedsię-
biorstw przemysłowych na wiedzę”, /w/: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec 
wyzwań przyszłości, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008, s.39-46.  

5  Zob. T. Gutowski, A. Oniszczuk – Jastrząbek: „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 
usługowych jako element ich konkurencyjności”, /w/: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i prak-
tyka wobec wyzwań przyszłości, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008, s. 299-306. 
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 Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa zwykle rozumiany jest jako 
możliwość skutecznego funkcjonowania na rynku oraz system zasobów mate-
rialnych i niematerialnych umożliwiających budowanie przewagi konkurencyj-
nej. Element ten zależy m.in. od liczby podmiotów konkurujących na rynku, 
liczby zatrudnionych pracowników, sieci placówek dostępu, efektywności go-
spodarowania, oferty usługowej operatora pocztowego. Porównując potencjał 
konkurencyjności operatora publicznego i operatorów niepublicznych łącznie 
funkcjonujących na polskim rynku usług pocztowych analizie można poddać 
następujące fakty: 

 na dzień 8 kwietnia 2009 roku w rejestrze operatorów pocztowych 
prowadzonym przez Prezesa UKE działalność pocztową prowadziło 
189 operatorów niepublicznych i 1 operator publiczny, tj. Poczta Pol-
ska;  

 według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku liczba zatrudnionych  
w Poczcie Polskiej wynosiła 100 423 osoby podczas, gdy łączne za-
trudnienie u operatorów niepublicznych wynosiło 21 246 osób; 

 według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku Poczta Polska świadczyła 
swoje usługi w 8 692 placówkach pocztowych podczas, gdy operatorzy 
niepubliczni posiadali 1 543 punkty nadawcze usytuowane głównie  
w ośrodkach miejskich; 

 wartość przychodów operatora publicznego w przeliczeniu na 1 pra-
cownika w 2007 roku była ok. 1/3 niższa niż u operatorów niepublicz-
nych; 

 wolumeny przesyłek nadanych w Poczcie Polskiej oraz łącznie u opera-
torów niepublicznych podano w tabeli 3 a wartość rynku przesyłek 
pocztowych Poczty Polskiej i konkurentów łącznie zamieszczono poni-
żej tabeli informującej o wolumenach usług. 

 Opisane wyżej fakty odnoszące się do potencjału konkurencyjności opera-
torów pocztowych pozwalają stwierdzić, iż wypadają one na korzyść Poczty 
Polskiej. Jest to wynik dominującej pozycji Poczty Polskiej w przeszłości na 
rynku pocztowym, wskutek korzystnych regulacji prawnych, które sankcjono-
wały jej monopolistyczną pozycję. Także etapowo postępująca liberalizacja 
polskiego rynku pocztowego zgodnie z regulacją której, Poczcie Polskiej za-
gwarantowano do końca 2012 roku obszar zastrzeżony wagowo do 50 gramów, 
w którym to koncentruje się zasadniczy wolumen przesyłek pocztowych  
(w 2008 roku ok. 63% usług pocztowych świadczonych w obrocie krajowym 
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zrealizowano w obszarze zastrzeżonym dla Poczty Polskiej) jest sprzymierzeń-
cem dla krajowego operatora publicznego. 
 Przewaga konkurencyjna podmiotu osiągana jest w wyniku realizacji stra-
tegii. Jest ona relatywną miarą funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, któ-
ra pozwala na zaoferowanie klientowi usług lub produktów odpowiadających 
jego oczekiwaniom,a lepszych niż oferty konkurencji. Wyraża się to w wyższej 
jakości produktu, niższej ceniei lepszej obsłudze lub bardziej kompleksowym 
zaspokojeniu potrzeb klienta. 
 Jakość świadczonych usług pocztowych Poczty Polskiej mierzona według 
kryterium terminowości doręczeń przesyłek pocztowych, dostarczana przez 
Pocztę Polską usługobiorcom w przeszłości nie była satysfakcjonująca a osią-
gnięte wskaźniki terminowości w latach 2003-2008 zamieszczono w tabelach 1 
i 2.  
 

Tabela 1 
 
Zestawienie porównawcze wskaźników doręczeń przesyłek listowych w obrocie krajo-

wym 
 

Rok Wskaźnik terminowości 
przebiegu przesyłek listowych 

ekonomicznych 
(D+3) 

Wskaźnik terminowości 
przebiegu przesyłek listowych 

priorytetowych 
(D+1) 

2003 87,32% 93,58% 
2004 91,32% 93,92% 
2005 81,65% 86,14% 
2006 78,05% 86,27% 
2007 72,90% 82,49% 
2008 69,6% 75,35% 

 
Źródło: materiały wewnętrzne Poczty Polskiej. 
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Tabela 2 
 

Zestawienie porównawcze wskaźników doręczeń paczek pocztowych  
w obrocie krajowym 

 
Rok Wskaźnik terminowości 

przebiegu paczek pocztowych 
ekonomicznych 

(D+3) 

Wskaźnik terminowości 
przebiegu paczek pocztowych 

priorytetowych 
(D+1) 

2003 99,08% 98,28% 
2004 98,28% 97,43% 
2005 95,49% 94,95% 
2006 89,88% 81,13% 
2007 88,61% 74,81% 
2008 92,52% 71,98% 

 
Źródło: materiały wewnętrzne Poczty Polskiej. 

 
 Analizując ceny usług pocztowych Poczty Polskiej jako elementu istotne-
go w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej dostawcy usług pocztowych na 
polskim rynku usług pocztowych, można wskazać na następujące aspekty tego 
zagadnienia:6 

1. ceny operatora narodowego wyznaczają poziom cen na rynku usług 
pocztowych i w analizowanym okresie 2001-2008 zaobserwowano, iż 
operatorzy alternatywni kształtowali ceny na oferowane usługi pocz-
towe poniżej cen produktów Poczty Polskiej; do przyczyn takiej sytu-
acji należy zaliczyć przede wszystkim większą opłacalność działalno-
ści realizowanej bez wymogu zapewnienia powszechnej dostępności 
oraz dążenie do wypracowania przez tych operatorów stabilnej pozycji 
rynkowej kosztem okresowej rezygnacji z oczekiwanego poziomu zy-
sków; 

2. pomimo, iż ceny usług pocztowych oferowanych przez operatorów 
niepublicznych są w stosunku do cen Poczty Polskiej konkurencyjne, 
to ze względu na ograniczoną dostępność terytorialną do sieci operato-
rów niepublicznych, klienci korzystali z usług operatora publicznego; 

3. analizując ceny w aspekcie przystępności cenowej w odniesieniu do 
minimalnego wynagrodzenia w Polsce wynika, że: 

                                                 
6  www.mt.gov.pl 
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 w przypadku ekonomicznych krajowych przesyłek listowych z naj-
niższego przedziału wagowego w 2008 roku w porównaniu z 2007 
rokiem przystępność cenowa wzrosła o 12,3%, w okresie 2004-
2008 nastąpił wzrost przystępności o 28,2%; 

 w przypadku paczek o masie 5 kg w okresie 2006-2008 przystęp-
ność cenowa zmniejszyła się o 7,7%. 

 Pogłębiona analiza terminowości doręczeń przesyłek pocztowych oraz 
analiza porównawcza cen na usługi pocztowe Poczty Polskiej wskazuje na to, iż 
atrybuty decydujące o przewadze konkurencyjnej podmiotu na rynku nie są 
korzystne dla operatora narodowego. 
 Do instrumentów konkurowania zalicza się narzędzia i sposoby pozyski-
wania klientów i dostawców w warunkach akceptowanych przez przedsiębior-
stwo i służących osiąganiu jego celów.  
 Ujmując syntetycznie skuteczność używanych w Poczcie Polskiej instru-
mentów konkurowania, poniżej przedstawiona zostanie sfera wynikowa analizy 
wpływu substytucyjności, ceny, jakości i zachowań Poczty Polskiej na rynek 
przesyłek pocztowych.7 Uzyskana w wyniku badania wartość współczynnika 
konkordancji Kendalla i Babingtona-Smitha na poziomie 0,95 oznacza zbież-
ność ocen klientów, którzy decyzję o skorzystaniu z produktu Poczty Polskiej 
uzależniają głównie od poziomu ceny, a następnie jakości usługi, podczas gdy 
substytucyjność i rynkowe zachowania operatora publicznego determinują de-
cyzję o wyborze operatora w takim samym, ale niższym stopniu.  
 Pozycja konkurencyjna sprzedającego, jest to wynik oceny przez rynek 
tego, co przedsiębiorstwo na nim oferuje. Najbardziej podstawowymi i synte-
tycznymi miernikami pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa jest jego udział 
w rynku oraz osiągnięta sytuacja finansowa.  
 Wolumeny przesyłek nadanych u operatorów publicznego i ogółem nada-
nych u operatorów pocztowych na polskim rynku usług pocztowych w ujęciu 
ilościowym przedstawiały się jak podano w tabeli 3. 
  

                                                 
7  Badanie zostało przeprowadzone w ramach rozprawy doktorskiej autora referatu pt. 

”Oddziaływanie otoczenia na rynkowe zachowania Poczty Polskiej w segmencie przesyłek”  
w 2008 roku, przygotowanej pod kierunkiem naukowym Prof. US dr hab. Henryka Babisa. 
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Tabela 3 
 

Rynek usług pocztowych w ujęciu ilościowym w mld szt. 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ogółem 2,6 3,6 3,7 5,0 5,2 b.d. 

Poczta Polska 2,5 3,2 3,2 3,0 2,7 2,4 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów UKE i Poczty Polskiej. 

 
 Rynek usług pocztowych w ujęciu wartościowym przedstawiał się nastę-
pująco: 

1. Wartość polskiego rynku usług pocztowych w mln zł: 
2005 – 5 882,3   
2006 – 6 576,7    
2007 – 6 312,5 

2. Wartość rynku usług pocztowych Poczty Polskiej w w mln zł: 
2005 – 5 412,0   
2006 – 5 195,6    
2007 – 4 608,2   
2008 – 4 183,0 

3. Udział podmiotów w wartości rynku usług pocztowych (z drukami 
bezadresowymi): 
2005 - Poczta Polska 92,0%   Inni - 8,0% 
2006 - Poczta Polska 79,0%   Inni - 21,0% 
2007 - Poczta Polska 73,0%   Inni - 27,0% 

 Rynek usług pocztowych jest rynkiem wielosegmentowym. Udział Poczty 
Polskiej w poszczególnych segmentach rynku na koniec 2007 roku przedstawiał 
się następująco: 

 przesyłki listowe – 98,8%, 
 paczki pocztowe – 46%, 
 przesyłki kurierskie POCZTEX – 3%, 
 przesyłki reklamowe – 99,5%, 
 druki bezadresowe – 27,8%. 

 Dane liczbowe pozwalają stwierdzić, iż Poczta Polska będąc nadal opera-
torem wiodącym na rynku o dużym potencjale konkurencyjności zostaje powoli 
z niego wypierana. Do przyczyn pogarszającej się pozycji Poczty Polskiej na 
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polskim rynku usług pocztowych należy zaliczyć m.in. niedostatek zarządzania 
informacją i wiedzą w przedsiębiorstwie. 
 Dążenie każdego przedsiębiorstwa do osiągnięcia przewagi konkurencyj-
nej i zwiększenia własnej konkurencyjności jest zasadniczym kierunkiem roz-
woju podmiotu w tym także Poczty Polskiej. W ramach przewagi konkurencyj-
nej na pierwszy plan wysuwa się problematyka zasobów przedsiębiorstwa.  
W dążeniach do sprostania wymogom czasu ulegają one istotnym przewarto-
ściowaniom. Jak pisze C. Muszyński: ”Jednym z bardziej znaczących zjawisk  
w okresie ostatnich kilku dekad, o doniosłym w skutkach wymiarze poznaw-
czym (…), ale przede wszystkim mającym głębokie przełożenia na sferę prak-
tyki gospodarczej, okazało się niespotykane wcześniej dowartościowanie zaso-
bów niematerialnych. Produkty wiedzy, takie jak nowoczesne technologie,  
a także renoma, marka, tożsamość przedsiębiorstwa, charyzmatyczne przy-
wództwo, oryginalna strategia, stały się aktywami, a wręcz właściwościami 
przedsiębiorstwa niezbędnymi w walce o rynek”.8  
 W literaturze przedmiotu coraz częściej za źródło przewagi konkurencyj-
nej wskazuje się wiedzę: organizacyjną, rynkową, innowacyjną tj. badawczo – 
rozwojową.9 Jednakże według K. Obłoja „prawdzie źródło przewagi konkuren-
cyjnej tworzy zdolność kadry menedżerskiej do skonsolidowania zasobów  
i umiejętności oraz przełożenia ichna kompetencje, które pozwalają poszcze-
gólnym jednostkom biznesu szybko dostosować się do zmieniających się 
szans”10. Powyższa konstatacja w odniesieniu do Poczty Polskiej jest niezwykle 
ważna w dobie dynamicznych zmian otoczenia.  
 
 
Podsumowanie 
 
 W dobie gospodarki opartej o wiedzę i rozwoju społeczeństwa informa-
cyjnego, coraz bardziej uwidacznia się znaczenie informacji i wiedzy jako klu-

                                                 
8  Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie. Red. C. Muszyński, PWE, Warszawa 2007, s. 

55-56. 
9  M.E. Porter: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 92; A. Drab-Kurowska,  

T. Sondej: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach usługowych, praca zbiorowa pod redakcją 
B. Filipiak i A. Panasiuka, /w/ Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, PWN, Warszawa 2008. 

10  K. Obłój: Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001, s. 86. 
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czowego zasobu potrzebnego Poczcie Polskiej do odniesienia sukcesu rynko-
wego. 
 Wiedza nierozerwalnie łączy się z ludźmi. Koncentracja na wiedzy perso-
nelu staje się kluczowym czynnikiem konkurencyjności. W Poczcie Polskiej 
jest potrzeba zatrudniania „poławiaczy wiedzy” i „saperów biznesu”, czyli pra-
cowników dążących do podwyższania kwalifikacji ogólnych i zawodowych 
oraz będących w stanie ponosić ryzyko zawodowe.  
 Praktyczne wykorzystanie znaczenia elementów informacji i wiedzy wiąże 
się z potrzebą wprowadzenia przez Pocztę Polską koncepcji zarządzania wie-
dzą. Dla zrealizowania tego zadania należałoby w procesie dalszych zmian or-
ganizacyjnych oddzielić funkcje prowadzenia polityki gospodarczej będące 
strategicznymi od funkcji operacyjnych. Pierwsze z nich powinny być umiej-
scowione na szczeblu zarządu operatora. Zarząd powinien być zasilany infor-
macjami i wiedzą z komórki organizacyjnej o profilu strategiczno-innowacyjno-
badawczym odnoszącą się do core businessu podmiotu. Omawiana komórka 
powinna stale aktualizować i weryfikować zasoby wiedzy oraz przedstawiać do 
akceptacji zarządu propozycje kierunków zarządzania biznesowego. 
 Biorąc pod uwagę fakt, iż działalność promocyjna i informacyjna w Po-
czcie Polskiej ulegają konwergencji, za celowe należy uznać powołanie komór-
ki łączącej te dwie funkcje.  
 Wspierającą rolę należy przyznać realizowanym działaniom związanym  
z dalszą informatyzacją przedsiębiorstwa w tym, w szczególności wdrażanie  
i rozwój Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego. Biorąc pod uwagę 
złożoność pocztowych procedur technologicznych proponuję rozważenie powo-
łania Centrum Informacji Procesowej.11 Budowa takiego Centrum dawałaby 
możliwość pozyskania spójnej wiedzy w zakresie zarządzania przesyłkami 
pocztowymi, ale również stanowiłaby doskonałą platformę zarządzania infor-
macją i wiedzą o funkcjonowaniu operatora narodowego. 
 Przedstawione wyżej wybrane propozycje zmian niezbędne do wdrożenia 
przez krajowego operatora publicznego w dobie społeczeństwa informacyjnego 
powinny być wspierane przez nowoczesne technologie i systemy komunikacji 
głównie z wykorzystaniem Internetu. 

                                                 
11  Zob. P. Komsta w artykule „Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia zintegrowa-

nego systemu informatycznego jako czynnika sprawności projektu informatycznego”, praca 
zbiorowa pod redakcją L. Kiełtyki, /w/: Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania 
informacją i wiedzą, Difin, Warszawa 2008, s. 32-36. 
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 This article contains information about importance the impact knowledge man-

agement of Poczta Polska. There was expressed the problem necessity internal changes 

taking into account the development Information Society and Economy Based on 
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 Przystępność ekonomiczna powszechnych usług pocztowych jest zagad-
nieniem złożonym, zależnym od wielu czynników warunkujących sytuację go-
spodarczą i społeczną w danym państwie. Stąd też, w regulacjach prawnych 
wyznaczających ramy funkcjonowania rynku pocztowego Unii Europejskiej, 
ekonomiczne aspekty dostępu do świadczonych usług znalazły odzwierciedle-
nie jedynie, w przesłance 11. dyrektywy 97/67/WE2: „Uznaje się za istotne 
zagwarantowanie na szczeblu Wspólnoty pocztowych usług powszechnych 
obejmujących minimalny zakres usług o określonej jakości, które powinny być 
świadczone we wszystkich Państwach Członkowskich po przystępnej cenie  
z korzyścią dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich geograficznego 
umiejscowienia we Wspólnocie” oraz w art. 12.: „Państwa Członkowskie po-
dejmą działania w celu zapewnienia, by taryfy dla każdej z usług należących do 

                                                 
1  W odniesieniu do okresu, dla którego w niniejszym artykule przedstawiono zmiany przy-

stępności ekonomicznej, należy mieć na uwadze, że dane dotyczące: opłat za krajowe ekono-
miczne przesyłki listowe były dostępne od 2004 r., za paczki pocztowe - od 2006 r., czasu pracy 
pracownika zatrudnionego w przemyśle w krajach UE równoważnego cenie standardowego listu - 
od 2005 r.  

2  Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w 
sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz po-
prawy jakości usług zmieniona Dyrektywą 2002/39/WE z dnia 10 czerwca 2002 r. w zakresie dal-
szego otwarcia usług pocztowych Wspólnoty na konkurencję. 
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usług powszechnych były zgodne z następującymi zasadami: - ceny muszą być 
przystępne oraz zapewniające, iż wszyscy użytkownicy posiadają dostęp do 
świadczonych usług, [....], któremu nadano nowe brzmienie w dyrektywie 
2002/6/WE3: „Państwa członkowskie podejmują działania w celu zapewnienia, 
że taryfy dla każdej z usług należących do usług powszechnych są zgodne z na-
stępującymi zasadami: - ceny są przystępne i zapewniają wszystkim użytkowni-
kom, niezależnie od położenia geograficznego i z uwzględnieniem specyficznych 
warunków krajowych, dostęp do świadczonych usług. Państwa członkowskie 
mogą utrzymać lub wprowadzić bezpłatne świadczenie usługi pocztowej dla 
niewidomych i niedowidzących, [....]. 
 Nie znaleziono również zapisów określających definicję, bądź miarę przy-
stępności ekonomicznej powszechnych usług pocztowych w prawach regulują-
cych rynki pocztowe w krajach UE. W związku z tym, w niniejszym artykule4 
przedstawiono własny sposób określenia przystępności ekonomicznej w odnie-
sieniu do trzech grup społecznych:  

1. całego społeczeństwa tj. w ujęciu makroekonomicznym, w tym wy-
padku miarą przystępności jest liczba wybranych usług kategorii eko-
nomicznej (przesyłek listowych z najniższego przedziału wagowego - 
o masie do 50 g lub krajowych paczek pocztowych o masie 5 kg) rów-
noważna kwocie Produktu Krajowego Brutto przypadającego 
na 1 mieszkańca (PKB per capita), wyrażonego w cenach bieżących; 

2. grupy osób, które dysponują minimalnym wynagrodzeniem za pracę5, 
tu miarą możliwości nabywczych jest liczba usług kategorii ekono-
micznej (przesyłek listowych i paczek pocztowych) równoważna kwo-
cie minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

3. pracowników zatrudnionych w przemyśle - w tej grupie społeczeń-
stwa, miarą przystępności ekonomicznej jest czas pracy potrzebny na 

                                                 
3  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmie-

niająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego 
usług pocztowych Wspólnoty. 

4  Niniejszy artykuł został opracowany w oparciu o: A. Stolarczyk, M. Fereniec: Poziom 
cen wybranych powszechnych usług pocztowych i ocena dostępności ekonomicznej, Raport 2. 
SPIII.1 wraz z Załącznikiem - System okresowych raportów dotyczących rynku rozwoju usług 
pocztowych, konkurencji i podmiotów działających na tym rynku, Warszawa, wrzesień 2008 r. 

5  Średnio, w skali UE, ok. 6% pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze, to osoby, 
których zarobki stanowią minimalne wynagrodzenie za pracę. Należy jeszcze podkreślić, że dane 
dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę są dostępne i publikowane na bieżąco na interne-
towej stronie EUROSTATu dla 20 krajów Wspólnoty, w których jest określane z mocy prawa. 



Ekonomiczne aspekty dostępności powszechnej usługi pocztowej … 455

osiągnięcie wynagrodzenia, które jest równoważne cenie standardo-
wego listu (przesyłka listowa z najniższego przedziału wagowego, naj-
szybszej kategorii). 

 Przedstawiona na rysunku 1. przystępność w ujęciu makroekonomicznym, 
w odniesieniu do krajowych przesyłek listowych kategorii ekonomicznej wska-
zuje, że najwyższy jej poziom miał miejsce w Luksemburgu (od 119,8 tys. 
usług w 2004 r. do 154,5 tys. usług w 2008 r.) i znacznie odbiegała od wartości 
tego wskaźnika w pozostałych krajach, w których liczba usług równoważna 
PKB per capita zawierała się w granicach od 18,3 tys. - w Polsce do 89,7 tys. - 
w Wielkiej Brytanii, a średnia przystępność w skali Wspólnoty kształtowała się 
na poziomie od 52,7 tys. usług do 59,3 tys. usług. Niestety, z tego porównania 
wynika, że Polska w latach 2004 - 2008 zajmowała ostatnie miejsce w UE 
(od 18,3 usług do 23,0 usług).  
 

 
Rys. 1. Liczba krajowych przesyłek listowych z najniższego przedziału wagowego 
kategorii ekonomicznej równoważna wartości PKB per capita w krajach UE w 2004 r., 
2007 r. i w 2008 r. 

Źródło: opracowano na podstawie: A. Stolarczyk, M. Fereniec: Poziom cen wybranych 
powszechnych usług pocztowych i ocena dostępności ekonomicznej, Raport 2. SPIII.1 
wraz z Załącznikiem - System okresowych raportów dotyczących rynku rozwoju usług 
pocztowych, konkurencji i podmiotów działających na tym rynku, Warszawa, wrzesień 
2008 r. 
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 Zmiany omawianej przystępności ekonomicznej, jakie miały miejsce 
w 2008 r. w porównaniu z 2007 r. wskazują na jej spadek w 9 krajach Wspólno-
ty w granicach od 0,8% w Belgii do 16,1% w Irlandii, w pozostałych krajach 
możliwości nabywcze społeczeństwa zwiększyły się w zakresie - od 0,6% we 
Francji do 22,8% w Finlandii. W Polsce, w 2008 r. w stosunku do roku 2007 
liczba krajowych przesyłek listowych równoważna PKB per capita wzrosła 
o 2,3%, podczas gdy w skali całej UE zmniejszyła o 0,4%.  
 Z kolei, analizując zmiany przystępności w skali makro w 2008 r. 
w porównaniu z 2004 r. należy zwrócić uwagę na jej spadek w Wielkiej Bryta-
nii, na Węgrzech, w Szwecji oraz we Włoszech w granicach od 10,9% do 
16,2%. W pozostałych krajach odnotowano wzrost wartości tego wskaźnika od 
0,2% w Irlandii do 73% w Portugalii i 83% w Belgii, w Polsce - o 26%, a śred-
nio - w 25 krajach UE6 - o 12,4%.  
 Na rysunku 2 przedstawiono zmiany przystępności ekonomicznej, której 
miarą jest liczba krajowych paczek pocztowych o masie 5 kg7 kategorii ekono-
micznej równoważna wartości PKB per capita. W rozważanym przypadku, 
w latach 2006 - 2008 tak określona przystępność kształtowała się na poziomie 
od 2,2 tys. - w Szwecji do 9,9 tys. - w Czechach i 13 tys. usług - 
w Luksemburgu, średnio w 24 krajach Unii Europejskiej - od 4,5 tys. do 
ok. 4,4 tys., natomiast w Polsce - od 3,3 tys. do 2,9 tys. paczek pocztowych. 
Chociaż w tym rankingu nasz kraj zajął wyższe - 18 miejsce niż w opisanym 
wcześniej (ostatnie), to i tak dostępność ekonomiczna tej usługi była znacznie 
poniżej średniej w analizowanych krajach UE. 

                                                 
6  W oznaczeniu średniej wartości przystępności ekonomicznej w skali całej Unii Europej-

skiej, w odniesieniu do danego rodzaju usługi i kategorii wynagrodzenia, uwzględniono liczbę 
krajów dla których dane były dostępne w każdym kolejnym roku analizowanego okresu, np. 
zapis: UE-27(25) oznacza, że średnią wartość przystępności obliczono dla 25 krajów Wspólnoty. 

7  W tym wypadku, w obliczeniach przystępności ekonomicznej uwzględniono opłaty za 
paczki pocztowe o masie 5 kg z uwagi na to, że paczki o mniejszej masie, np. 1 kg i 2 kg, przez 
klientów poczty bywają niekiedy nadawane jako przesyłki listowe. 
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Rys. 2. Liczba krajowych paczek pocztowych kategorii ekonomicznej o masie 5 kg 
równoważna wartości PKB per capita w krajach UE w latach 2006 - 2008 

Źródło: opracowano na podstawie: A. Stolarczyk, M. Fereniec: Poziom cen wybranych 
powszechnych usług pocztowych i ocena dostępności ekonomicznej, Raport 2. SPIII.1 
wraz z Załącznikiem - System okresowych raportów dotyczących rynku rozwoju usług 
pocztowych, konkurencji i podmiotów działających na tym rynku, Warszawa, wrzesień 
2008 r. 

 
 W przypadku zmian wartości omawianego wskaźnika charakteryzującego 
ekonomiczny aspekt dostępności usług powszechnych w 2008 r. w stosunku do 
roku 2007, należy zwrócić uwagę, że w 9 krajach UE odnotowano jej wzrost od 
1,7% - we Francji do 14,4% - na Łotwie, w pozostałych krajach miał miejsce 
spadek przystępności od 1,5% w Finlandii do 49% w Czechach. W Polsce, 
omawiana przystępność zmniejszyła się o 9,3% na tle 7,7% spadku jej średniej 
wartości w analizowanych krajach. 
 Natomiast w 2008 r. w stosunku do 2006 r. przystępność ekonomiczna 
w odniesieniu do opłat za krajowe paczki pocztowe o masie 5 kg i PKB per 
capita znacznie obniżyła się w Czechach - o 44% i na Litwie - o 20%, z kolei 
najwyższy jej wzrost dotyczył społeczeństwa łotewskiego - o 53% i cypryjskie-
go - o 32%. W Polsce odnotowano 11% spadek omawianej przystępności, pod-
czas, gdy średnio w skali Wspólnoty - o 3,2%. 
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 Porównanie zmian przystępności ekonomicznej krajowych przesyłek li-
stowych z najniższego przedziału wagowego w grupie osób dysponujących 
minimalnym wynagrodzeniem za pracę w latach 2004 - 2008 (rys. 3.) wskazuje, 
że najkorzystniejsza sytuacja – na poziomie od 3,6 tys. do 4 tys. usług - miała 
miejsce w Wielkiej Brytanii oraz na Malcie, w Holandii i w Luksemburgu - od 
3 tys. usług do 3,4 tys., a także w Belgii, gdzie w 2007 r. i 2008 r. przystępność 
ekonomiczna omawianej usługi wynosiła ponad 2,7 tys. usług.  

 
Rys. 3. Liczba krajowych przesyłek listowych z najniższego przedziału wagowego 
kategorii ekonomicznej równoważna kwocie minimalnego wynagrodzenia w krajach 
UE w 2004 r., 2007 r. i w 2008 r. 

Źródło: opracowano na podstawie: A. Stolarczyk, M. Fereniec: Poziom cen wybranych 
powszechnych usług pocztowych i ocena dostępności ekonomicznej, Raport 2. SPIII.1 
wraz z Załącznikiem - System okresowych raportów dotyczących rynku rozwoju usług 
pocztowych, konkurencji i podmiotów działających na tym rynku, Warszawa, wrzesień 
2008 r. 

 
 W omawianych okresie, średnia przystępność w skali całej UE kształtowa-
ła się na poziomie od 1,7 tys. do 1,9 tys. usług. Polska pod względem liczby 
analizowanych usług (603 - 767), jaką mógł nabyć klient Poczty Polskiej za 
minimalne wynagrodzenie w 2004 r. zajmowała 15 miejsce wśród 18 krajów 
UE, przed Estonią, Łotwą i Litwą, natomiast w 2007 r. i w 2008 r. została „wy-
przedzona” przez Estonię. W 2008 r. w porównaniu ze średnią wartością tego 
wskaźnika w krajach UE przystępność ekonomiczna podstawowych usług pocz-
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towych w Polsce była 2,4 razy niższa, a w stosunku do przystępności 
w Wielkiej Brytanii - 4,7 razy. 
 W 2008 r. w porównaniu z 2007 r. w 10 krajach przystępność ekonomicz-
na mierzona liczbą krajowych przesyłek listowych kategorii ekonomicznej 
równoważną minimalnemu wynagrodzeniu zmniejszyła się od 0,5% w Estonii 
do 23,2% w Czechach, jej wartość nie zmieniła się w Luksemburgu, a na Ło-
twie wzrosła o 33,1%. W Polsce, osoba dysponująca minimalnym wynagrodze-
niem mogła nadać o 12,3% listów więcej niż w 2007 r., podczas gdy średnio 
w 18 krajach UE omawiana przystępność obniżyła się o 2,5%. 
 Natomiast, w całym analizowanym okresie, w 7 krajach wartość omawia-
nego wskaźnika zmniejszyła się od 3,5% do 15%, w pozostałych krajach - 
wzrosła od 2,6% we Francji do 75% w Portugalii. Z kolei, średnia liczba prze-
syłek listowych w UE jaką można było nadać, dysponując minimalnym wyna-
grodzeniem wzrosła o 8,2%, a w Polsce o 27,2%. 
 W przypadku liczby paczek pocztowych o masie 5 kg równoważnych mi-
nimalnemu wynagrodzeniu za pracę należy zwrócić uwagę, że tak określona 
przystępność kształtowała się na poziomie od 47 usług na Łotwie do 273 usług 
w Luksemburgu. Średnia liczba paczek pocztowych w 17 krajach UE zawierała 
się w granicach od 134 w 2006 r. do 126 w 2008 r. Polska z liczbą od 106 do 98 
paczek pocztowych - w tym porównaniu - zajęła 10 miejsce wśród analizowa-
nych krajów (patrz rys. 4.).  
 W 2008 r. w stosunku do 2007 r. w 11 krajach przystępność ekonomiczna 
do omawianej usługi zmniejszyła się w granicach od 1% do 52%, 
w Luksemburgu jej wartość nie uległa zmianie, a w pozostałych krajach wzro-
sła od 1,4% w Holandii do 33,7% na Łotwie. W Polsce liczba paczek poczto-
wych jaką mógł nadać klient dysponujący minimalnym wynagrodzeniem 
zmniejszyła się o 0,6%, w porównaniu z 8,5% spadkiem w skali Wspólnoty. 
 Biorąc pod uwagę cały analizowany okres, należy zwrócić uwagę, że 
w największym stopniu przystępność ekonomiczna w stosunku do krajowych 
paczek pocztowych o masie 5 kg obniżyła się w Czechach o 52%, a największy 
jej wzrost odnotowano na Łotwie - o 79%. W naszym kraju, w tym czasie, 
omawiana przystępność obniżyła się o 7,7% na tle jej średniego spadku w UE 
o 6,3%. 
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Rys. 4. Liczba krajowych paczek pocztowych ekonomicznych o masie 5 kg równoważ-
na kwocie minimalnego wynagrodzenia w krajach UE w latach 2006 - 2008 

Źródło: opracowano na podstawie: A. Stolarczyk, M. Fereniec: Poziom cen wybranych 
powszechnych usług pocztowych i ocena dostępności ekonomicznej, Raport 2. SPIII.1 
wraz z Załącznikiem - System okresowych raportów dotyczących rynku rozwoju usług 
pocztowych, konkurencji i podmiotów działających na tym rynku, Warszawa, wrzesień 
2008 r. 

 
 Rozważania dotyczące sposobów określania przystępności ekonomicznej 
do wybranych powszechnych usług pocztowych w krajach Wspólnoty uzupeł-
niono przedstawieniem zmian czasu pracy (w minutach), jaki był potrzebny 
osobie zatrudnionej w przemyśle na osiągnięcie wynagrodzenia równoważnego 
cenie standardowego listu8. Takie ujęcie omawianego zagadnienia dotyczy licz-
niejszej grupy społeczeństwa w odróżnieniu od osób dysponujących minimal-
nym wynagrodzeniem (rys. 5.). 

                                                 
8  W tym wypadku „standardowy list” oznacza przesyłkę listową z najniższego przedziału 

wagowego najszybszej kategorii, w Polsce jest to krajowa przesyłka priorytetowa o masie do 
50 g. 
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Rys. 5. Porównanie czasu pracy [minuty] pracownika zatrudnionego w przemyśle 
w krajach UE równoważnego cenie standardowego listu w 2005 r., 2007 r. i w 2008 r. 

Źródło: opracowano na podstawie: A. Stolarczyk, M. Fereniec: Poziom cen wybranych 
powszechnych usług pocztowych i ocena dostępności ekonomicznej, Raport 2. SPIII.1 
wraz z Załącznikiem - System okresowych raportów dotyczących rynku rozwoju usług 
pocztowych, konkurencji i podmiotów działających na tym rynku, Warszawa, wrzesień 
2008 r. 

 
 Analizując czas pracy potrzebny na osiągnięcie wynagrodzenia równo-
ważnego opłacie za standardową przesyłkę listową w 2008 r. należy zwrócić 
uwagę, że w większości krajów UE, a głównie w krajach dawnej „piętnastki” 
zawierał się w granicach od 1,1 minuty do 1,8 minuty. Najdłuższy czas pracy 
dotyczył pracowników w Polsce i na Słowacji - odpowiednio – 8,1 i 7,5 min., 
co na tle średniego czasu pracy w 2008 r. w 19 krajach UE - 2,8 minuty 
- sprawiło, że te kraje znalazły się na przedostatnim i ostatnim miejscu w ran-
kingu przedstawionym na rys. 5.  
 Jeśli chodzi o zmiany przystępności określonej w wyżej opisany sposób,  
w 2008 r. zarówno w stosunku do 2007 r., jak i do 2005 r., to w wielu krajach 
obniżyła się w granicach od 12,4% do prawie 50%. Natomiast w Polsce w 2008 
r. w stosunku do roku poprzedniego omawiany czas skrócił się o 39%, ale 
w stosunku do 2005 r. wydłużył - o 6%, podczas gdy, średni czas pracy w ana-
lizowanych krajach Wspólnoty potrzebny pracownikowi przemysłu na osią-
gnięcie wynagrodzenia równoważnego opłacie za standardową przesyłkę listo-
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wą skrócił się w całym okresie badawczym o 34%, a w 2008 r. w porównaniu z 
2007 r. o 35%.  
 Generalnie w latach 2004 - 2008 w krajach UE, we wszystkich analizowa-
nych grupach społecznych odnotowano wzrost średniej przystępność ekono-
micznej w odniesieniu do przesyłek listowych, natomiast jej spadek w odniesie-
niu do paczek pocztowych.  
 Polska należała do grupy krajów UE, w której przystępność ekonomiczna 
podstawowych usług pocztowych była najniższa. W przypadku przystępności w 
skali makroekonomicznej, określonej liczbą przesyłek listowych kategorii eko-
nomicznej, która była równoważna wartości PKB per capita nasz kraj znalazł 
się - na ostatnim, a określonej czasem potrzebnym pracownikowi przemysłu na 
osiągnięcie wynagrodzenia równego opłacie za standardową przesyłkę listową - 
na przedostatnim miejscu wśród analizowanych krajów Wspólnoty.  
Przedstawione w niniejszym artykule sposoby określania przystępności ekono-
micznej powszechnych usług pocztowych oraz kształtowanie się jej zmian do-
wodzą, że jest to zagadnienie złożone i niełatwe do porównania w skali całej 
Wspólnoty, jednak warto podejmować trud poszukiwania najbardziej obiek-
tywnych metod jego pomiaru. 
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KIERUNKI ROZWOJU RYNKU USŁUG POCZTOWYCH  
NA TLE ZAOBSERWOWANYCH ZMIAN WYBRANYCH PARAMETRÓW  

W POLSCE I W KRAJACH WSPÓLNOTY W LATACH 2001 - 2007  
 
 
 
 Uchwalenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE 
z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do 
pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty, 
teoretycznie, zmieniło otoczenie prawne rynku usług pocztowych Wspólnoty. 
W praktyce, jedno z najistotniejszych - dla wszystkich rynków pocztowych 
Wspólnoty - postanowień tej dyrektywy tj. wyznaczenie nowego terminu 
otwarcia rynku usług pocztowych na konkurencję - do 31 grudnia 2010 r. 
z odstępstwem dla 11 państw członkowskich1 (w tym również dla Polski), które 
mogą utrzymać obszar zastrzeżony2 dla publicznych operatorów pocztowych do 
31 grudnia 2012 r. powoduje, że rynek pocztowy UE będzie nadal funkcjono-
wał w ramach prawnych wyznaczonych przez dyrektywę 97/67/WE i jej nowelę 
2002/39/WE, przynajmniej do ustanowienia przez rządy państw członkowskich 

                                                 
1  Państwa, które mogą przesunąć termin wdrożenia Dyrektywy 2008/6/WE, to: Republika 

Czeska (Czechy), Grecja, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Rumunia, Słowacja 
oraz Polska.  

2  Ustanowienie obszaru zastrzeżonego (usługi zastrzeżone) oznacza, że operatorowi pu-
blicznemu przysługuje wyłączność na świadczenie usług polegających na przyjmowaniu, prze-
mieszczaniu i doręczaniu przesyłek z korespondencją w obrocie krajowym i zagranicznym oraz 
przesyłek reklamowych o masie do 50 g (art. 47 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo poczto-
we (Dz.U. Nr 130, poz. 1188 z późn. zm.). 
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praw krajowych, uwzględniających postanowienia dyrektywy 2008/6/WE.  
W związku z tym zapis w 20. przesłance wspomnianej dyrektywy: „w celu 
zagwarantowania, że otwarcie rynku w dalszym ciągu będzie przynosić korzyści 
wszystkim użytkownikom, zwłaszcza konsumentom oraz małym i średnim przed-
siębiorstwom, państwa członkowskie powinny monitorować i nadzorować roz-
wój sytuacji rynkowej. Powinny przyjmować odpowiednie środki regulacyjne, 
dostępne na mocy dyrektywy 97/67/WE, gwarantujące, że dostępność usług 
pocztowych nadal będzie zaspokajać potrzeby użytkowników [.....]” korespondu-
je z potrzebą dalszego monitorowania rozwoju rynku usług pocztowych UE  
i prezentacji wyników badań możliwie szerokiemu gronu odbiorców zaintere-
sowanych problemami tego rynku. 
 Znalazło to odzwierciedlenie w niniejszym artykule3, w którym na tle 
zmian wartości parametrów, determinujących rozwój rynku usług pocztowych 
Wspólnoty w latach 2001 - 2007 zostały zasygnalizowane również kierunki 
zmian na polskim rynku pocztowym.  
 W tabeli 1 przedstawiono szacunkowe przychody ogółem z działalności 
publicznych operatorów pocztowych Wspólnoty, osiągnięte w latach 2001 – 
2007 oraz oszacowane wartości podstawowych segmentów rynku pocztowego 
(przesyłek listowych, paczek i usług logistycznych, usług finansowych oraz 
segmentu innych usług) i ich udział w przychodach ogółem. Jak widać, wartość 
publicznego sektora pocztowego Wspólnoty wzrosła od 87,7 mld euro 
w 2001 r. do prawie 141,4 mld euro w 2007 r., a więc o 61,3%4. W tym samym 
czasie, odnotowano również wzrost wartości poszczególnych segmentów rynku 
usług pocztowych, największy - o ok. 120% - w segmencie paczek i usług logi-
stycznych, co może potwierdzać przewidywania dotyczące dużych możliwości 
rozwojowych tego segmentu. Przychody wygenerowane w segmencie przesyłek 
listowych wzrosły o ok. 57%, w segmencie innych usług – o 55%, a ze sprzeda-
ży usług finansowych - o 50%. Jednocześnie, analizując zmiany udziału przy-
chodów z usług w wymienionych segmentach w omawianym okresie, należy 
podkreślić, że wzrost tego udziału zaobserwowano tylko w segmencie paczek 
i usług logistycznych z 8,8% w 2001 r. do 12% w 2007 r.  

                                                 
3  Niniejszy artykuł został opracowany w oparciu o Raport 3 pt. „Rozwój rynku usług pocz-

towych” [2] oraz o dane statystyczne za 2007 r. opublikowane w styczniu 2009 r. na stronie Świa-
towego Związku Pocztowego (UPU): http://www.upu.int/statistics/ en/index.shtml  

4  W tym samym czasie przychody PP wzrosły o 23,4% (z 1 542 911 726 euro do 
1 904 217 907 euro). 
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Tabela 1 
 

Przychody z poszczególnych segmentów usług pocztowych i ich udział w szacunko-
wych przychodach ogółem z działalności operatorów pocztowych UE ogółem w latach 

2001 – 2007 
 

 

Szacunkowe przychody: 

ogółem 

mld € 

z segmentu przesy-

łek listowych 

z segmentu paczek 

i usług logistycz-

nych 

z segmentu usług 

finansowych 

z segmentu innych 

usług 

War-

tość 

mld € 

Udział 

War-

tość 

mld € 

Udział 

War-

tość 

mld € 

Udział 

War-

tość 

mld € 

Udział 

2001 r. 87,7 50,2 57,3% 7,7 8,8% 13,0 14,9% 16,7 19,1% 

2002 r. 102,1 57,5 56,4% 9,3 9,1% 14,3 14,1% 20,9 20,5% 

2003 r. 101,1 55,6 55,1% 9,7 9,6% 14,8 14,7% 20,9 20,7% 

2004 r. 109,7 60,0 54,7% 10,4 9,5% 15,5 14,1% 23,9 21,8% 

2005 r. 109,2 61,1 55,9% 11,2 10,3% 15,5 14,2% 21,5 19,6% 

2006 r. 132,0 74,1 56,2% 15,1 11,5% 18,0 13,6% 24,7 18,7% 

2007 r. 141,4 79,0 55,9% 16,9 12,0% 19,5 13,8% 26,0 18,4% 

 
Źródło: opracowano na podstawie danych: www.upu.int, bazy wskaźników WRSI oraz 
rocznych raportów z działalności wybranych publicznych operatorów pocztowych UE. 

 
 Dane przedstawione w tabeli 1 potwierdzają również fakt, że podstawo-
wym źródłem przychodów publicznych operatorów pocztowych w UE są 
w dalszym ciągu przychody ze sprzedaży usług w segmencie przesyłek listo-
wych, następnie przychody z innych usług, usług finansowych, a najmniejszy - 
w segmencie paczek i usług logistycznych. Należy jednak pamiętać, że są to 
wartości średnie i w poszczególnych krajach udział ten jest zróżnicowany. 
 Analizując udział przychodów osiągniętych przez poszczególnych pu-
blicznych operatorów pocztowych w szacunkowych przychodach ogółem pu-
blicznego sektora pocztowego Wspólnoty w latach 2001 - 2007 (rys. 1.), należy 
podkreślić, że w 2007 r. ok. 96,8% przychodów ogółem stanowiły przychody 
z działalności publicznych operatorów pocztowych z krajów „starej piętnastki” 
(3,2% z UE-12), jednocześnie ok. 83% przychodów, to przychody z działalno-
ści operatorów z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Z kolei, Pocz-
ta Polska (PP) z ok. 1,4% udziałem w przychodach publicznego sektora Wspól-
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noty znalazła się na 10 miejscu obok Danii, Finlandii, Austrii, Hiszpanii, Belgii 
i Szwecji, gdzie udział ten kształtował się na poziomie od 1,19% do 1,76%,  
a w pozostałych krajach od 0,01% do 0,65%.  

 
Rys. 1. Udział przychodów osiągniętych przez poszczególnych publicznych operatorów 
pocztowych w szacunkowych przychodach ogółem publicznego sektora pocztowego 
Wspólnoty w 2001 r., 2006 r. i w 2007 r. 

Źródło: opracowano na podstawie danych: www.upu.int, rocznych raportów 
z działalności wybranych publicznych operatorów pocztowych UE oraz bazy wskaźni-
ków WRSI. 

 
 Z przedstawionego na rysunku 2 porównania wynika, że udział przycho-
dów z działalności operatorów pocztowych Wspólnoty ogółem w PKB tworzo-
nym przez wszystkie kraje UE wzrósł z 0,92% w 2001 r. do 1,15% w 2007 r.,  
w tym czasie udział przychodów z działalności PP w krajowym PKB kształto-
wał się na poziomie od 0,73% do 0,62% (10 miejsce wśród krajów Wspólnoty), 
a największy - 2,8% wkład w rozwój gospodarczy swojego kraju w 2007 r. 
wniósł publiczny operator pocztowy z Niemiec oraz z Francji - 1,3%, z kolei 
najmniejszy – na poziomie 0,2% miał miejsce w Hiszpanii.  
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Rys. 2. Udział przychodów osiągniętych przez poszczególnych publicznych operatorów 
pocztowych w PKB w krajach Wspólnoty w 2001 r., 2006 r. i w 2007 r. 

Źródło: opracowano na podstawie danych: www.upu.int, rocznych raportów 
z działalności wybranych publicznych operatorów pocztowych UE oraz bazy wskaźni-
ków WRSI. 

 
 Rozważając zagadnienie zatrudnienia w publicznym sektorze pocztowym 
Wspólnoty, w latach 2001 – 2007 (rys. 3.) należy zaznaczyć, że w 21 krajach 
UE5 rozpiętość liczby zatrudnionych była bardzo duża - od 840 pracowników 
poczty na Malcie do 536,4 tys. w Niemczech6. W tym czasie, w Polsce liczba 
pracowników poczty kształtowała się na poziomie od ok. 100,1 tys. do 
100,4 tys., wzrosła więc o ok. 0,4%, natomiast w skali UE odnotowano wzrost 
ogólnej liczby zatrudnionych w publicznym sektorze pocztowym w granicach - 
od 1 439 tys. w 2001 r. do 1 565 tys. w 2007 r., czyli o ok. 8,7%.  

                                                 
5  W omawianych porównaniach nie uwzględniono Belgii, Danii, Finlandii, Szwecji, Ło-

twy i Słowenii ze względu na brak danych dotyczących liczby zatrudnionych w całym okresie 
badawczym (rys. 3. – 5.). 

6  Według informacji podanych przez UPU w odniesieniu do zatrudnienia u operatora nie-
mieckiego dane dotyczą Deutsche Post Word Net group, a wzrost – o ok. 67% - liczby zatrudnio-
nych w 2007 r. w porównaniu z rokiem 2001 (wg danych z 2005 r. zamieszczonych 
w statystykach UPU) mógł wynikać częściowo z przejęcia spółek (ang.: „The difference compa-
red with the previous year is partialy due to acquisitions.”). 
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Rys. 3. Liczba zatrudnionych w publicznym sektorze pocztowym w krajach UE 
w 2001 r., 2006 r. i w 2007 r.  

Źródło: opracowano na podstawie danych Światowego Związku Pocztowego: 
www.upu.int. 

 
 Pełniejszy obraz zatrudnienia i lepszą skalę porównawczą uzyskamy, jeśli 
rozważymy udział liczby pracowników poczty w danym kraju UE w ogólnej 
liczbie zatrudnionych przez publicznych operatorów pocztowych Wspólnoty 
w latach 2001 - 2007 (rys. 4.).  
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Rys. 4. Udział liczby zatrudnionych przez publicznych operatorów pocztowych 
w poszczególnych krajach UE w liczbie zatrudnionych ogółem w sektorze pocztowym 
Wspólnoty w 2001 r., 2006 r. i w 2007 r.  

Źródło: opracowano na podstawie danych Światowego Związku Pocztowego: 
www.upu.int. 

 
 Należy zwrócić uwagę, że w omawianym okresie, w 17 spośród 21 anali-
zowanych krajów UE udział w zatrudnieniu ogółem w sektorze pocztowym 
Wspólnoty zmniejszył się w granicach od 0,02% na Malcie do ok. 3,2% we 
Francji. W 2007 r. zatrudnieni przez operatorów: niemieckiego, francuskiego, 
brytyjskiego i włoskiego stanowili ok. 71,8%, a pracownicy operatorów 
z krajów „starej piętnastki” ogółem - 83,5% wszystkich zatrudnionych. 
w publicznym sektorze pocztowym Wspólnoty. Polska z 6,4% udziałem wpisa-
ła się na piąte miejsce pod względem zatrudnienia na pocztowym rynku UE.  
 Warto jeszcze zwrócić uwagę na zatrudnienie w sektorze pocztowym na 
tle rynku pracy w poszczególnych krajach UE, wyrażone udziałem liczby za-
trudnionych przez publicznych operatorów pocztowych w ogólnej liczbie za-
trudnionych w gospodarce narodowej (GN) danego państwa w latach 2001 - 
2007 (rys. 5.). 
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Rys. 5. Udział liczby zatrudnionych w publicznym sektorze pocztowym w liczbie za-
trudnionych ogółem w poszczególnych krajach UE w 2001 r., 2006 r. i w 2007 r.  

Źródło: opracowano na podstawie danych Światowego Związku Pocztowego: 
www.upu.int i bazy wskaźników WRSI 

 
 W tym wypadku widać, że tylko w dwóch krajach – w Niemczech i Ru-
munii – w latach 2001 – 2007 wartość omawianego parametru wzrosła. Nato-
miast w 2007 r. największy udział w liczbie wszystkich zatrudnionych w GN – 
1,4% - mieli pracownicy poczty w Niemczech, następnie we Francji, Luksem-
burgu i na Węgrzech – po ok. 1%. W Polsce, pracownicy Poczty Polskiej sta-
nowili 0,66% ogólnej liczby zatrudnionych. Najmniejszy odsetek zatrudnionych 
na krajowym rynku pracy odnotowano w Portugalii i Grecji, odpowiednio 
0,26% i 0,25%. W skali UE pracownicy publicznego sektora pocztowego sta-
nowili 0,77% ogólnej liczby zatrudnionych. 
 Aby uzyskać jeszcze pełniejszy obraz rozwoju rynku pocztowego 
w aspekcie zatrudnienia, w dalszej części artykułu przedstawiono efektywność 
pracowników pocztowych. Jej miarą w tym wypadku są przychody uzyskane 
przez publicznych operatorów pocztowych w przeliczeniu na 1 zatrudnionego 
w latach 2001 - 2007 (rys. 6.). Jak widać, rozpiętość wartości omawianego 
wskaźnika była bardzo duża i zawierała się w granicach od ok. 3,4 tys. euro 
w Rumunii do ok. 128,3 tys. w Niemczech, przy czym w 8 krajach przyjętych 
do UE w 2004 r. i w 2007 r. przychody wygenerowane przez 1 pracownika nie 
przekroczyły 20 tys. euro, z wyjątkiem Malty, tam w 2007 r. osiągnęły wartość 
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prawie 34 tys. euro. W Polsce, w omawianym okresie efektywność pracownika 
PP zawierała się w granicach od 15,4 tys. euro do prawie 19 tys. euro na tle jego 
średniej wartości w skali UE od 33,5 tys. euro do 49,9 tys. euro. 

 
Rys. 6. Przychody publicznych operatorów pocztowych w krajach UE przypadające na 
1 zatrudnionego w 2001 r., 2006 r. i w 2007 r.  

Źródło: opracowano na podstawie danych Światowego Związku Pocztowego: 
www.upu.int. 

 
 W przypadku zmian przychodów przypadających na 1 zatrudnionego 
w latach 2001 - 2007, należy zwrócić uwagę na ich wzrost we wszystkich bada-
nych krajach Wspólnoty, w granicach od 15,7% na Cyprze do 145,6% 
w Rumunii. W tym czasie w Polsce, przychody przypadającego na 
1 zatrudnionego przez operatora pocztowego wzrosły o prawie 23%, podczas, 
gdy w średnio w skali Wspólnoty – o 48,7%.  
 Kontynuując rozwój rynku usług pocztowych w aspekcie zatrudnienia 
należy jeszcze zwrócić uwagę, że wydajność pracowników zatrudnionych przez 
publicznych operatorów pocztowych w krajach UE mierzona liczbą nadanych 
krajowych i zagranicznych przesyłek listowych7 przypadającą na 

                                                 
7  W latach 2001 – 2007 w 19 krajach UE, dla których były dostępne dane w całym anali-

zowanym okresie ich liczba przesyłek listowych ogółem zawierała się w granicach 46 089,6 mln 
– 43 915,3 mln, a więc zmniejszyła się o 4,7%. W tym czasie, w Polsce zmniejszyła się o ok. 
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1 zatrudnionego w latach 2001 - 2007 – osiągnęła najwyższą wartość w Holan-
dii – od ok. 99,6 tys. do ok. 83,5 tys. przesyłek, a najniższą na Litwie 
i w Bułgarii, tam na 1 pracownika przypadało – od 4,6 tys. do 6,3 tys. przesyłek 
(rysunek 7.). 

 
Rys. 7. Liczba nadanych krajowych i zagranicznych przesyłek listowych przypadająca 
na 1 zatrudnionego przez publicznych operatorów pocztowych w krajach UE w 2001 r., 
2006 r. i w 2007 r. 

Źródło: opracowano na podstawie danych Światowego Związku Pocztowego: 
www.upu.int. 

 
 W Polsce wskaźnik ten kształtował się na poziomie od 18,1 tys. w 2001 r. 
do 16,2 tys. w 2007 r. W tym czasie, średnio w skali UE, na statystycznego 
pracownika poczty przypadało od 39,6 tys. do 41,4 tys. przesyłek.  
W 2007 r. w porównaniu z 2001 r. największy wzrost wartości omawianego 
parametru miał miejsce w Rumunii ponad 123% i w Austrii - ok. 77%. W tym 
czasie, ok. 50% spadek wydajności odnotowano w Niemczech i we Włoszech. 
W Polsce liczba przesyłek listowych przypadająca na 1 zatrudnionego 
w Poczcie Polskiej obniżyła się o 10,5% na tle 4,5% wzrostu średniej wartości 
tego wskaźnika w UE. 

                                                                                                                        

10,1% z 1 807,0 mln przesyłek do 1 623,9 mln przesyłek. W 2007 r. liczba przesyłek listowych 
zawierała się w granicach od 48,2 mln na Malcie do 17 202,0 mln we Francji. 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

NL ES LU PT MT IE FR CY GR AT DE HU IT PL CZ EE RO LT BG

kraje UE

li
cz

b
a
 p

rz
e
sy
łe

k
 /

 1
 z

a
tr

u
d

n
io

n
y

2001 r.

2006 r.

2007 r.

śr. UE-27(19)



Kierunki rozwoju rynku usług pocztowych na tle zaobserwowanych zmian … 475

 Porównanie liczby przesyłek listowych przypadającej na 1 mieszkańca 
(postaż) w poszczególnych krajach Wspólnoty, przedstawione na rysunku 8., 
wskazuje na dużą rozpiętość wartości analizowanego parametru - od 9 przesy-
łek w Bułgarii do ok. 400 przesyłek w Holandii. W latach 2001 - 2007 w Polsce 
na 1 mieszkańca przypadało od 47 do 43 przesyłek listowych, natomiast średnio 
w skali Wspólnoty - od 124 do 113 przesyłek, a więc postaż zmniejszył się od-
powiednio - o 9,4% i 8,8%. 

 
Rys. 8. Liczba nadanych krajowych i zagranicznych przesyłek listowych przypadająca 
na 1 mieszkańca w krajach UE w 2001 r., 2006 r. i w 2007 r. 

Źródło: opracowano na podstawie danych Światowego Związku Pocztowego: 
www.upu.int 

 
 Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że ustanowienie III Dyrektywy 
pocztowej z 20 lutego 2008 r. było znaczącym osiągnięciem w realizacji jedne-
go z podstawowych celów polityki wobec sektora pocztowego UE, jakim jest 
pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty. 
Zgodnie z postanowieniami tej dyrektywy, we wszystkich państwach człon-
kowskich proces liberalizacji rynku pocztowego powinien zakończyć się naj-
później do 31 grudnia 2012 r. 
 Przedstawione w niniejszym artykule informacje dotyczące kształtowania 
się wartości wybranych parametrów charakteryzujących rozwój europejskiego 
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rynku usług pocztowych w latach 2001 – 2007 pozwoliły zidentyfikować kie-
runki zachodzących na nim zmian: 

 wzrost szacunkowych przychodów z działalności publicznych operato-
rów pocztowych UE ogółem;  

 wzrost udziału przychodów w segmencie paczek i usług logistycznych 
w przychodach ogółem publicznych operatorów pocztowych Wspólno-
ty „kosztem” zmniejszenia się tego udziału w pozostałych segmentach;  

 wzrost przychodów ze sprzedaży usług poszczególnych segmentach 
rynku pocztowego;  

 spadek udziału przychodów osiągniętych przez publicznych operatorów 
pocztowych w krajach UE, zarówno w przychodach ogółem publiczne-
go sektora pocztowego Wspólnoty, jak i w krajowym PKB;  

 wzrost średnich przychodów oraz liczby nadanych krajowych 
i zagranicznych przesyłek listowych przypadających na 1 zatrudnione-
go w publicznym sektorze pocztowym UE;  

 spadek średniego postażu mierzonego liczbą nadanych krajowych 
i zagranicznych przesyłek listowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
w krajach Wspólnoty. 

 W przypadku pozycji Poczty Polskiej na rynku pocztowym Wspólnoty 
w latach 2001 – 2008 należy podkreślić, że tendencje zmian wartości analizo-
wanych parametrów nie różnią się od zmian średnich wartości porównywanych 
parametrów w skali UE, jednocześnie warto zwrócić uwagę na kilka istotnych 
różnic, na które wskazują dane zamieszczone w tabeli 2. 
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Tabela 2 
 

Porównanie wartości wybranych parametrów w Polsce ze średnimi wartościami dla 
całej UE w latach 2001  2008 

 

Wyszczególnienie 2001 r. 2006 r. 2007 r. 
Zmiana 

2007 r./2006 r. 

Zmiana 

2007 r./2001 r. 

Przychody przy-

padające na 

1 zatrudnionego 

[tys. euro] 

Polska 15,4 16,9 19,0   

średnia UE-

27(19) 
33,5 45,0 49,9   

Liczba przesyłek 

przypadająca na 

1 zatrudnionego 

[tys.] 

Polska 18,1 14,6 16,2   

średnia UE-

27(19) 
39,6 40,3 41,4   

Liczba przesyłek 

przypadająca na 

1 mieszkańca 

Polska 47 39 43   

średnia UE-

27(21) 
124 114 113   

 
Źródło: opracowano na podstawie danych Światowego Związku Pocztowego. 
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THE DIRECTIONS OF POSTAL SERVICES MARKET DEVELOPMENT  

RELATING TO THE SELECTED PARAMETERS CHANGES  

IN POLAND AND EUROPEAN COUNTRIES IN 2001 - 2007 

 

 

Summary 

 

 In this paper author shows changes of the selected parameters characterising the 

development of European market of postal services in 2001 - 2007. On the base of sta-

tistical data, which was published by Universal Postal Union. There is estimated total 

value (concerning public postal operators revenue) of EU public postal sector and the 

value of basic services segments, and the changes of revenue and number of letter post 

per inhabitant as well as the employment and their efficiency. 
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PUBLICZNY SEKTOR POCZTOWY WSPÓLNOTY - EFEKTY POSTĘPUJĄCEGO 
PROCESU LIBERALIZACJI 

 
 
 
 Jednym z głównych motywów reformy rynków sieciowych (energetyczne-
go, kolejowego, gazowego, pocztowego), a w szczególności ich liberalizacji, 
było przekonanie, że rosnąca konkurencja pobudzi innowacje procesów i usług, 
podniesie efektywność i spowoduje spadek cen. Generalnie, wysiłki podejmo-
wane w celu liberalizacji, a co za tym idzie wprowadzenia konkurencji spowo-
dowały jej wzrost tylko na niektórych rynkach. W wielu krajach członkowskich 
jest jeszcze daleko do osiągnięcia znaczącego poziomu konkurencji na rynkach 
usług sieciowych. Dotyczy to również pocztowego rynku Wspólnoty, gdzie, 
poziom konkurencji - głównie w segmencie przesyłek adresowanych - jest 
nadal bardzo niski i jeszcze przez długi czas może taki pozostać. Zaistniały 
jednak przesłanki do zmiany tej sytuacji, a to za sprawą postanowień Dyrekty-
wy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. 
zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia 
rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty, w której wyznaczono nowy 
termin pełnej liberalizacji rynku pocztowego Wspólnoty - do końca 2010 r., 
bądź, w przypadku państw, które zgłosiły chęć skorzystania z dwuletniej dero-
gacji - do końca 2012 r.  
 W ostatnich latach obawiano się, że liberalizacja rynku usług pocztowych 
spowoduje na rynku przesyłek adresowanych gwałtowny wzrost konkurencji 
i poważne zagrożenie dla publicznych operatorów pocztowych, to jednak do-
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świadczenia krajów, w których rynek pocztowy jest w pełni, bądź w znacznym 
stopniu otwarty na konkurencję, jak również sprawozdania Komisji Europej-
skiej w zakresie implementacji postanowień dyrektywy 97/67/WE i jej noweli 
2002/39/WE, badania sektorowe i inne opracowania, w zakresie wpływu libera-
lizacji na rozwój sektora pocztowego Wspólnoty nie potwierdzają tych obaw.  
 Chociaż jest to zjawisko korzystne z punktu widzenia publicznych opera-
torów pocztowych, to operatorom alternatywnym nie pozwala optymistycznie 
patrzeć w przyszłość i w świetle tego, liberalizacja nie może być utożsamiana 
ze znaczącym wzrostem konkurencji. Jednak zapisy wspomnianej dyrektywy 
dają podstawę do oczekiwań, że rządy państw członkowskich poprzez ich im-
plementację do praw krajowych zlikwidują bariery wejścia dla nowych bądź już 
działających na rynku pocztowym operatorów alternatywnych. Obok barier 
naturalnych, strategicznych należy zwrócić uwagę na bariery wynikające z re-
gulacji prawnych obejmujących m.in. obszar zastrzeżony, politykę cenową, 
wymagania w zakresie zezwoleń oraz dostęp do sieci publicznego operatora 
pocztowego, który jest jednym z niezbędnych czynników dla rozwoju konku-
rencji, która dopiero kształtuje się. Zwłaszcza w segmencie o przesyłek adreso-
wanych i należy mieć nadzieję się, że perspektywa uwolnienia rynku usług 
pocztowych będzie stanowiła sama w sobie silny bodziec rozwoju dla sektora 
pocztowego i będzie stymulatorem przyszłych, korzystnych zmian dla wszyst-
kich uczestników rynku pocztowego, natomiast publiczni operatorzy pocztowi 
otrzymany dodatkowo czas mogą wykorzystać na dostosowanie się do funkcjo-
nowania w warunkach rynku otwartego na konkurencję.  
 Przedstawione poniżej informacje, istotne z punktu widzenia postępujące-
go procesu liberalizacji rynku pocztowego Wspólnoty i jej efektów, dotyczą 
poziomu otwarcia rynku pocztowego na konkurencję w poszczególnych krajach 
UE, udziału obszaru zastrzeżonego w rynku przesyłek adresowanych Wspólno-
ty, rozwoju europejskiego rynku usług ekspresowych, stopnia konkurencyjności 
w poszczególnych segmentach rynku pocztowego, udziału osób zatrudnionych 
przez operatorów alternatywnych w ogólnej liczbie zatrudnionych na tym ryn-
ku, jak również przepływu strumieni przesyłek adresowanych. 
 Nawiązując do stopnia liberalizacji pocztowych rynków Wspólnoty należy 
zauważyć, że w 2006 r. w 80% - 100% był otwarty w Szwecji, Finlandii 
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i Estonii1, gdzie rynek jest już od dawna zliberalizowany oraz Wielka Brytania, 
która otworzyła swój rynek 1 stycznia 2006 r. Z kolei w Hiszpanii, Austrii  
i Holandii stopień uwolnienia rynku kształtował się na poziomie 40% – 60%. 
Największą grupę państw z 20% - 40% poziomem liberalizacji stanowią - poza 
Polską, Czechami, Słowacją i Słowenią - również takie „potęgi” pocztowe jak 
Niemcy, Francja oraz Włochy. Natomiast najniższy stopień uwolnienia rynku - 
w granicach 0 – 20% - miał miejsce na Łotwie, Litwie i Węgrzech oraz w Irlan-
dii i Portugalii2. 
 Rozważając zmiany udziału obszaru zastrzeżonego dla publicznych opera-
torów pocztowych w segmencie przesyłek adresowanych3 w latach 2005 – 2009 
należy zwrócić uwagę, że w 2005 r. do operatorów świadczących usługę po-
wszechną należało 75% rynku, ale już rok później - zapewne w efekcie kolejne-
go etapu liberalizacji pocztowego rynku Wspólnoty (tj. zmniejszenia od 
1 stycznia 2006 r. - do 50 g - limitu wagowego dla przesyłek listowych 
w obszarze zastrzeżonym) - udział ten zmniejszył się do 52%. Według progno-
zy kolejne znaczne ograniczenie udziału obszaru zastrzeżonego – do 24%, do-
tyczyło 2007 r. i 2008 r., natomiast przewidywano, że w 2009 r. obszar zastrze-
żony zmniejszy się do 4%4. Jednak - jak wcześniej zasygnalizowano - po usta-
leniu nowych terminów otwarcia na konkurencję pocztowego rynku Wspólnoty 
oraz na podstawie badań sektorowych5 można przypuszczać, że scenariusz roz-
woju konkurencji w segmencie przesyłek adresowanych będzie inny od powyż-
szych przewidywań, gdyż dotychczas ten segment usług nie wzbudzał większe-
go zainteresowania wśród operatorów alternatywnych, którzy koncentrowali 
swoją uwagę przede wszystkim na bardziej lukratywnym rynku przesyłek ku-
rierskich, ekspresowych i paczek (CEP6). W latach 2001 - 2005 roczny wzrost 
                                                 

1  W Estonii do 2006 r. rynek pocztowy był w pełni zliberalizowany, jednak w 2006 r. zo-
stał ponownie ustanowiony obszar zastrzeżony dla przesyłek adresowanych (z wyłączeniem 
direct mail). 

2  B. Heel, J. Herve, A. Ikdal, J.W. Maas, L. Terney, European Postal Landscape 2015, 
The Boston Consulting Group, Inc. 2006 r. 

3  W tym wypadku, segment przesyłek adresowanych obejmuje krajowe i zagraniczne 
przesyłki listowe, adresowane przesyłki reklamowe oraz czasopisma (na podstawie: Ibidem). 

4  B. Heel, J. Herve, A. Ikdal, J.W. Maas, L. Terney, European Postal Landscape 2015, 
The Boston Consulting Group, Inc. 2006 r. 

5  ECORYS Nederland BV, Main developments in the postal sector (2006 – 2008), Final 
report, Rotterdam, 11 September 2008 r. 

6  CEP (Courier, express and parcels) – skrót - oznaczający rynek przesyłek kurierskich, 
ekspresowych i paczek - używany w sprawozdaniach i raportach wykonanych dla Komisji Euro-
pejskiej. 
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szacunkowej wartości usług świadczonych na rynku CEP Wspólnoty kształto-
wał się na poziomie 3,4%, natomiast w latach 2006 – 2009 wg prognozy powi-
nien wynieść 4,6% i w 2009 r. wartość tego rynku wyniosłaby ok. 42 mld euro7.  
 Na tym rynku zaobserwowano również najwyższy poziom konkurencji w 
porównaniu z jej poziomem w innych segmentach rynku usług pocztowych 
Wspólnoty (patrz tabela 1.). W 2007 r. w segmencie przesyłek ekspresowych, 
w większości krajów (m.in. w Polsce, Austrii, Wielkiej Brytanii) jej poziom 
przekroczył 80%, w mniejszym stopniu - w granicach od 44% do 58% - na 
Słowenii, w Irlandii, Portugalii oraz Estonii.  
 Z kolei, w segmencie paczek pocztowych, największa ponad 80% konku-
rencja miała miejsce w 8 krajach, m.in. w Belgii, na Cyprze, Łotwie, w Wielkiej 
Brytanii oraz we Włoszech. Natomiast, Polska – obok m.in. Niemiec, Czech, 
Austrii - znalazła się w grupie krajów, w których 50% - 62% tego segmentu 
należało do operatorów alternatywnych. W Danii, Słowenii, Słowacji i Litwy 
konkurencja w tym segmencie kształtowała się na poziomie - od 15% do 47%,  
a m.in. w Estonii, Bułgarii i na Malcie - od 0% do 1%.  
 W 2007 r. w segmencie druków bezadresowych najwyższy stopień konku-
rencji - powyżej 70% - odnotowano na pocztowym rynku m.in. w Polsce, Sło-
wacji, Szwecji, natomiast najniższy – od 0% do 1% - w Słowenii, Estonii i na 
Cyprze. 
 Natomiast w segmencie korespondencji zagranicznej, w większości krajów 
konkurencja kształtowała się na poziomie od 0% do 20% (w Polsce 5%), 
w Austrii - 40%, a powyżej 70% na Słowacji i w Szwecji oraz w przypadku 
zagranicznej korespondencji wychodzącej - ok. 68% - na Litwie, Wielkiej Bry-
tanii i 100% - w Irlandii.  
 
 
  

                                                 
7  B. Heel, J. Herve, A. Ikdal, J.W. Maas, L. Terney, European Postal Landscape 2015, 

The Boston Consulting Group, Inc. 2006 r. 
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Tabela 1 
 

Stopień konkurencyjności głównych segmentów rynku pocztowego  
w krajach UE w 2007 r. 

 
Kraj 

Przesyłki 
ekspresowe 

Paczki 
pocztowe 

Druki 
bezadresowe 

Korespondencja 
zagraniczna 

Przesyłki 
adresowane* 

Austria ok. 97% 60% 15% 40% <2% 
Belgia konkurencyjny 89% 20% b.d. <2% 
Bułgaria  konkurencyjny ok. 1% konkurencyjny ok. 1% ok. 30% 

Cypr 
90% - usługi 

międzynarodowe, 
100% - krajowe 

90% - usługi 
międzynarodo-

we, 
100% - krajowe 

1% 0% 0% 

Czechy konkurencyjny 55% 75% 10% 
5% 

(bez gazet 
i magazynów) 

Dania konkurencyjny 
15%, 

50% - B2B 
40 - 50% 5- 10% 

1 - 5% 
(bez przesyłek 

masowych) 

Estonia 58% 0% 0% 0% 
ogółem 4-5%. 

DM - 8% 
Finlandia konkurencyjny b.d. 55% b.d. 0% 
Francja konkurencyjny b.d. 50% 15 - 20% 1 - 2% 

Grecja konkurencyjny b.d. b.d. 
w niewielkim 

stopniu 
<1% 

Hiszpania konkurencyjny konkurencyjny konkurencyjny b.d. 8,2% 
Holandia konkurencyjny 60% 52% b.d. 14% 

Irlandia ok. 50% ok. 50% ok.60% 

0% - przychodzą-
ca, 

100% - wycho-
dząca 

ogółem 0- 1% 
10% - B2B 

Litwa 92% 47% 32% 

68% - wychodzą-
ca 

0% - przychodzą-
ca 

1% 

Luksemburg konkurencyjny 90% 25% 20% 1 -2% 
Łotwa 75% 86% konkurencyjny <1% ok. 1% 
Malta konkurencyjny 0% konkurencyjny 0% 1% 
Niemcy konkurencyjny 62% b.d. ok. 20% 10,4% 
Polska konkurencyjny 54% 72% 5% < 1% 
Portugalia 56% 56% b.d. 2% ok. 2% 
Rumunia konkurencyjny 87% b.d. 15% ok. 5% 
Słowacja konkurencyjny 35% ponad 76% 70% 1,9% 
Słowenia 44% 22% 0% 0% 0 - 5% 
Szwecja konkurencyjny konkurencyjny ok. 36% konkurencyjny 9,3% 

Węgry 83% 83% konkurencyjny b.d. 
0% 

(bez DM) 

Wielka 
Brytania 

92% 98% 75% 

10%, - przycho-
dząca 

67% - wychodzą-
ca 

ok. 22%**, 
<1% - E2E*** 

Włochy 89% 89% b.d. < 1% 5 – 15% 
* pojęcie „przesyłki adresowane” obejmuje: przesyłki z korespondencją (z których wydzielono korespondencję zagra-
niczną) oraz adresowane przesyłki reklamowe (direct mail), czasopisma, katalogi, książki (bez dzienników), 
** w zakresie dostępu w górnej części pocztowego łańcucha dostaw, 
*** „end to end” – od końca do końca (w całym procesie dostawczym).  

 
Źródło: opracowano na podstawie: ECORYS Nederland BV, Main developments in the 
postal sector (2006 – 2008), Final report, Rotterdam, 11 September 2008 r. 
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 Jak wspomniano wcześniej, poziom konkurencji w segmencie przesyłek 
adresowanych8 po kolejnym etapie liberalizacji sektora pocztowego w 2006 r. 
zaprzeczył obawom dotyczącym przejęcia znacznej jego części przez operato-
rów alternatywnych. Według Main developments in the postal sector (2006 – 
2008)9 w 2007 r. największa konkurencja w tym segmencie miała miejsce na 
rynku pocztowym w Bułgarii, gdzie udział operatorów alternatywnych wynosił 
30%, należy tu wymienić również Hiszpanię, Niemcy, Szwecję oraz Włochy - 
z ok. 10% udziałem. W Wielkiej Brytanii w zakresie dostępu do górnej części 
pocztowego łańcucha dostaw konkurencja była na poziomie ok. 22%, w Irlandii 
- 10% udział dotyczył przesyłek w kierunku klient biznesowy – klient bizneso-
wy (B2B). W większości krajów udział operatorów alternatywnych 
w omawianym segmencie kształtował się w granicach od 0% do 5%. 
W niektórych państwach, tylko pewne podsegmenty były w większym stopniu 
udostępnione konkurencji, np.: na rynku węgierskim - direct mail (DM), duń-
skim – przesyłki masowe, czeskim - gazety i magazyny. 
 Oryginalne ujęcie zagadnienia dotyczącego udziału osób zatrudnionych 
przez operatorów alternatywnych w ogólnej liczbie zatrudnionych w sektorze 
pocztowym w krajach UE przedstawiono w Main developments in the postal 
sector (2006 – 2008) 10 i chociaż dane odnoszą się do 2006 r., to warto je omó-
wić. Poza Bułgarią, Łotwą i Węgrami – krajami, które nie dostarczyły danych 
w tym zakresie - pozostałe państwa można podzielić na trzy podstawowe grupy 
(rys. 1.):  

 od 1% do 5% - Wielka Brytania, Dania, Irlandia, Estonia, Szwecja  
i Włochy,  

 od 6% do 14% - Belgia, Hiszpania, Słowenia, Luksemburg, Litwa, Au-
stria i Portugalia, 

 od 16% do 50% - Polska, Cypr, Malta, Rumunia, Finlandia, Francja, 
Niemcy oraz Słowacja, Czechy, Holandia oraz Grecja, przy czym w 
Grecji udział pracowników zatrudnionych przez 370 operatorów alter-
natywnych działających na pocztowym rynku tego kraju wynosił 49%.  

                                                 
8  W tym przypadku, z segmentu przesyłek adresowanych została wyłączona koresponden-

cja zagraniczna, jako osobny segment. 
9  ECORYS Nederland BV, Main developments in the postal sector (2006 – 2008), Final 

report, Rotterdam, 11 September 2008 r. 
10  Ibidem. 
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 Podstawowe obszary działalności w jakich byli zatrudniani pracownicy 
operatorów alternatywnych, to przede wszystkim usługi z zakresu przesyłek 
ekspresowych, kurierskich i paczek, a także druków bezadresowych 
i adresowanych przesyłek reklamowych (direct mail). 
 

 
 

Rys. 1. Udział osób zatrudnionych przez operatorów alternatywnych w ogólnej liczbie 
zatrudnionych w sektorze pocztowym w krajach UE w 2006 r. 

Źródło: Opracowano na podstawie: ECORYS Nederland BV, Main developments in the 
postal sector (2006 – 2008), Final report, Rotterdam, 11 September 2008 r. 
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Tabela 2 
 

Strumienie przepływu przesyłek w segmencie przesyłek adresowanych  
w krajach UE w 2006 r. 

 
Kraj 

B2B B2C C2B C2C 
B2X C2X 

Udział poszczególnych kierunków przepływu przesyłek w ogólnej wartości segmentu przesyłek adresowanych 

Belgia 
52% 33% 10% 5% 

85% 15% 

Bułgaria  
18% 65% 

17% 
83% 

Czechy 
10% 80% 5% 5% 

90% 10% 
Dania 75% 25% 

Finlandia 
25% 60% 2% 13% 

85% 15% 
Grecja 85% 15% 

Irlandia 
30% 57% 6% 7% 

87% 13% 

Luksemburg 
33% 52% 

15% 
85% 

Malta 
5% 45% 35% 15% 

50% 50% 

Słowacja 
37% 34% 8% 21% 

71% 29% 

Słowenia 
38% 58% 3% 1% 

96% 4% 

Wielka Brytania 
27% 60% 3% 10% 

87% 13% 
Włochy 85% 15% 
Średni udział w 14 krajach 83% 17% 

Udział poszczególnych kierunków przepływu przesyłek w wolumenie segmentu przesyłek adresowanych 

Francja 
17% 64% 16% 3% 

81% 19% 

Holandia 
34% 58% 4% 4% 

92% 8% 
Litwa 69% 31% 
Niemcy 83% 17% 

Portugalia 
36% 57% 3% 4% 

93% 7% 

Polska 
10% 80% 5% 5% 

90% 10% 

Szwecja 
26% 68% 3% 3% 

94% 6% 
Średni udział w 7 krajach UE 86% 14% 
Dla: Austrii, Cypru, Estonii, Hiszpanii, Łotwy, Rumunii, Węgier brak danych,  
dla: Polski i Szwecji dane dotyczą 2004 r. 
B2X: klienci biznesowi – klienci biznesowi + indywidualni,  
B2B: klienci biznesowi – klienci biznesowi, B2C: klienci biznesowi – klienci indywidualni,  
C2X: klienci indywidualni – klienci biznesowi + indywidualni, 
C2B: klienci indywidualni– klienci biznesowi, C2C: klienci indywidualni – klienci indywidualni. 

 
Źródło: opracowano na podstawie: M. Fereniec, R. Nierebiński, H. Pawlak, A. Stolar-
czyk: Rozwój rynku usług pocztowych, Raport 3. SPIII.1 wraz z Załącznikiem - System 
okresowych raportów dotyczących rynku rozwoju usług pocztowych, konkurencji 
i podmiotów działających na tym rynku, Warszawa, październik 2008 r. 
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 Kierunki przepływu przesyłek w segmencie przesyłek adresowanych, to 
kolejne zagadnienie, na które warto zwrócić uwagę (tabela 2). W skali całej 
Wspólnoty11 odnotowano spadek udziału przesyłek w kierunku B2X – z 87%  
w 2004 r.12 do ok. 84% w 2006 r., a więc przez kolejne 2 lata udział ten zmienił 
się nieznacznie.  
 Podział rozpływu przesyłek adresowanych w segmencie B2X - zarówno w 
ujęciu wartościowym, jak i ilościowym - wskazywał, że większość - średnio 
60% - korespondencji biznesowej kierowana była do odbiorców indywidual-
nych, najwięcej, bo 80% w Czechach i w Polsce, natomiast w Belgii 52%  
(z 85%) przesyłek było skierowane do odbiorców instytucjonalnych. 
 W ujęciu wartościowym, tylko w kilku krajach UE udział przepływu prze-
syłek w kierunku C2X był stosunkowo „wysoki” - największy odnotowano na: 
Malcie – 50%, Słowacji - 29%, w Danii - 25% i w Bułgarii - 17%, w Słowenii 
był najniższy - 4%. W pozostałych krajach kształtował się w granicach od 10% 
do 15%.  
 Do „biznesu” (prawdopodobnie do administracji) - w omawianym seg-
mencie - 35% (z 50%) skierowali klienci indywidualni na Malcie, z kolei na 
Słowacji 21% z 29%, to korespondencja między osobami prywatnymi. Średnio 
w 14 krajach UE udział przesyłek w kierunku C2X w ogólnej wartości segmen-
tu przesyłek adresowanych wyniósł - 17%. 
 W ujęciu ilościowym, najwyższy udział liczby przesyłek w kierunku C2X 
w ogólnej liczbie przesyłek adresowanych miał miejsce na Litwie - 31%, 
we Francji - 19% (w tym 16% do biznesu) i w Niemczech - 17%, natomiast w 
Polsce – 10%.  
 Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że dotychczasowe efekty liberali-
zacji rynku usług pocztowych zwłaszcza w odniesieniu do segmentu przesyłek 
adresowanych nie dają podstawy do utożsamiania tego procesu ze znaczącym 
wzrostem konkurencji. Potwierdzeniem takiej opinii może być fakt, że 
w większości krajów Wspólnoty (także w Polsce) rynek usług pocztowych był 
zliberalizowany w granicach 20% - 40%, a wraz z trwającym procesem liberali-
zacji konkurencja w segmencie przesyłek adresowanych dopiero kształtuje się 

                                                 
11  ECORYS Nederland BV, Main developments in the postal sector (2006 – 2008), Final 

report, Rotterdam, 11 September 2008 r. 
12  Porównaj: Raport 2 pt. „Rozwój rynku usług pocztowych” oraz tabela Z.II.12 w Załącz-

niku do tego raportu. Program wieloletni 2005 – 2008, zadanie SPIII.1. Instytut Łączności. War-
szawa, grudzień 2006 r. 
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i w 2007 r. jej poziom zawierał się w granicach od 0% do 5%, podczas gdy 
konkurencyjność w segmencie przesyłek ekspresowych (w tym również w Pol-
sce) kształtowała się na poziomie od 83% do 100%. Można więc oczekiwać 
potwierdzenia prognoz co do sukcesywnego rozwoju (rocznego wzrostu warto-
ści o 4,6%) w kolejnych latach segmentu usług kurierskich, ekspresowych i 
paczek (CEP). Z kolei, udział osób zatrudnionych przez operatorów alternatyw-
nych w ogólnej liczbie zatrudnionych na rynku usług pocztowych Wspólnoty 
wynosił 14%. W odniesieniu do kierunków przepływu strumieni przesyłek ad-
resowanych należy podkreślić, że średnio w skali całej Unii 83% przesyłek 
generowanych było przez nadawców biznesowych, w tym ok. 60% w kierunku 
B2C, czyli do odbiorców indywidualnych. W Polsce z ponad 90% korespon-
dencji biznesowej w 80% adresatami były osoby prywatne. 
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THE PUBLIC POSTAL SECTOR OF THE COMMUNITY  

- THE EFFECTS OF LIBERALISATION 

 

 

Summary 

 

 In the article one introduced selected problems as liberalisation effects of the in 

the light both of the level of the postal market opening in European countries and of the 

development of competition in the main segments of the postal market. Also, CPO (the 
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competition postal operators) employment as a part of total employment on the Com-

munity postal market. 
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PROGRAMY NAPRAWCZE W KONTEKŚCIE ROZWAŻAŃ  
NAD DOCELOWYM MODELEM SYSTEMU LOGISTYKI  

PUBLICZNEGO OPERATORA POCZTOWEGO W POLSCE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Obszarem tematycznym artykułu będą rozważania nad docelowym mode-
lem systemu logistyki pocztowej oraz roli i miejsca programów naprawczych  
w tym procesie. Obecna sytuacja publicznego operatora pocztowego w Polsce 
wymusiła na kierownictwie przedsiębiorstwa konieczność podejmowania dzia-
łań adaptacyjnych, które warunkują przetrwanie w długim okresie i dają możli-
wość dalszego rozwoju. Odpowiedzą kierownictwa na zdiagnozowane niepra-
widłowości są opracowane i realizowane programy naprawcze. W niniejszy 
artykule z uwagi na rozległość tematyki objętej programami naprawczymi zo-
staną wskazane te jego elementy, które dotyczą systemu logistyki pocztowej. 
Artykuł będzie również próbą odpowiedzi na pytanie czy programy naprawcze 
w zakresie systemu logistyki pocztowej pozwolą na przyspieszenie niezbędnych 
zmian i wpiszą się w trend obserwowany na rynku usług z zakresu TSL. 
 Na początku rozważań warto zwrócić uwagę na kilka procesów i tendencji 
towarzyszących tym działaniom. Realizowane przez publicznego operatora 
pocztowego w Polsce programy naprawcze mają swoje podłoże przede wszyst-
kim w obecnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa i gospodarki światowej. 
Są odpowiedzą na zmieniające się warunki w sektorze pocztowym. Dotyczą 
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przede wszystkim liberalizacji rynku usług pocztowych w krajach Unii Euro-
pejskiej, która ma zakończyć się w 2009 r., a w wybranych krajach m.in.  
w Polsce w 2013 r., konieczności świadczenia usług pocztowych na pewnym 
określonym w dyrektywach pocztowych1 poziomie oraz komercjalizacją pu-
blicznego operatora pocztowego w Polsce w roku 2009. Decyzje związane  
z wprowadzeniem zmian spowodowane są również spadkiem jakości świadczo-
nych usług2 od 2006 roku oraz wykazaną stratą Poczty Polskiej za rok 2008.  
 
 
1. Kierunki zmian w systemach logistycznych 
 
 Analiza literatury przedmiotu i tendencji występujących na rynku wskazu-
je, że logistyka traktowana jest jako zintegrowany podsystem a niejednokrotnie 
jako wydzielony niezależny system ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Oznacza 
to przyjęcie systemowej orientacji na strategiczne kształtowanie przepływowo 
zorientowanego łańcucha kreowania i dostarczania wartości dodanej w skali 
przedsiębiorstwa i zintegrowanego układu rynku3. Wymogi stawiane przez zin-
tegrowany układ globalnego rynku powodują koncentrowanie się przedsię-
biorstw logistycznych na usługach specyficznych dla danego przemysłu, branży 
lub wybranych uczestników rynku, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na specy-
ficzne usługi. Taka organizacja rynku pozwoli przedsiębiorstwom logistycznym 
na optymalne wykorzystanie posiadanego potencjału. Przyczyni się do rozwoju 
logistyki,  pozwoli osiągnąć wymagany poziom obsługi,  długofalowe zadowo-
lenie klientów oraz odpowiedni poziom zysku w wymiarze strategicznym.  
 Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez firmę doradztwa 
strategicznego A.T. Kearney oraz European Logistics Association, zapotrzebo-
wanie na kompleksowe usługi o wartości dodanej będzie rosło szybciej niż na 
tradycyjne, proste usługi logistyczne, np. transport. W najbliższej przyszłości 

                                                 
1  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/67/WE z dnia 15 grudnia 1997, 

2002/39/WE z dnia 10 czerwca 2002 i 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008. 
2  Zob. T. Gądek-Hawlena, M. Wróbel, Poprawa jakości usług pocztowych w świetle prze-

kształceń systemu komunikacji pocztowej publicznego operatora pocztowego. Współczesne syste-
my transportowe. Wybrane problemy teorii i praktyki, Praca zbiorowa pod redakcją, J. Woch, R. 
Janecki, G. Sierpiński. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009., s. 83. 

3  P. Blaik, Efektywność procesów logistycznych w aspekcie strategicznym, Uniwersytet 
Opolski, Katedra Marketingu i Logistyki, oprac. K. Kołakowska; cyt. za: www.logistyka.net.pl, 
2001, art. nr 2235, s. 37. 
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oczekuje się 5–7% rocznego wzrostu zapotrzebowania na usługi transportowe, 
podczas gdy w przypadku usług zarządzania magazynowaniem i dystrybucją 
(centra dystrybucyjne) oczekiwany roczny wzrost wynosi 18–20%. Najwyższy 
wzrost jest oczekiwany w odniesieniu do usług o wartości dodanej (EDI4, stan-
daryzacja itd.); przewiduje się, iż rocznie wynosić będzie 25–30%5.  
 Według badań firmy Data Group S.A. Polski rynek zachowywał się po-
dobnie na przestrzeni lat 1999-2003, obroty branży logistycznej rosły o 20-30% 
rocznie. Rekordowym momentem był rok 2000, kiedy wzrost ten sięgał 53%6. 
Natomiast długoterminowe prognozy dla UE na rynku usług transportowych 
przewidują dynamikę wzrostu popytu do roku 2020 na poziomie 50% dla prze-
wozów towarowych i 35% dla przewozów pasażerskich7.  Jednocześnie po-
twierdzają się przypuszczenia analityków sprzed kilku lat, że wzrost zapotrze-
bowania na usługi logistyczne pogłębi dystans między czołowymi operatorami 
logistycznymi, a firmami zacofanymi technologicznie. Większą sprzedaż osią-
gają firmy będące w stanie oferować takie zaawansowane technologicznie usłu-
gi jak cross-docking8. Często warunkiem sukcesu firm tej branży jest dostęp do 
centrum logistycznego, w którym towar podlega obróbce, bądź istnieje możli-
wość dystrybuowania towarów w systemie just-in-time, a więc aktywne zarzą-
dzanie łańcuchem dostaw klientów. Jeśli firma nie ma informatycznego wypo-
sażenia wspomagającego, zmuszona jest wykonywać jedynie mniej rentowne 
usługi przewozu towarów9.  
 W aspekcie globalnego kryzysu dostrzegalne jest spowolnienie gospodar-
cze, również na dotychczas dynamicznie rozwijającym się rynku usług z zakre-
su TSL. W związku z tym rynek usług logistycznych reaguje racjonalnie, obni-
ża się wolumen realizowanych usług proporcjonalnie do przedstawionych po-

                                                 
4  EDI (Electronics Data Interchange) – wymiana dokumentów drogą elektroniczną, stan-

dard komunikatu zamówienia wykorzystany przez sieci handlowe i dostawców; Kompendium 
wiedzy o logistyce, red. E. Gołembska, PWN, Warszawa–Poznań 1999., s. 313. 

5  E. Wolffgram, Najnowsze trendy w rozwoju logistyki. Szanse i zagrożenia rozwoju logi-
styki w Polsce, Materiały kongresowe nt. „Logistics 2000”, oprac. K. Kołakowska; cyt. za: 
www.logistyka.net.pl, 2001, art. nr 2471, Biblioteka Logistyczna, Poznań 2000., s. 132-204. 

6  www.pracuj.pl/edukacja/logistyka-transport_10543.htm#top, 2006. 
7  Zob. A.S. Grzelakowski, Wpływ internalizacji kosztów zewnętrznych na funkcjonowanie 

rynków transportowych w UE (cz. 2), „Logistyka” 2009., nr 2. 
8  Cross-docking - zebranie towarów z wielu punktów i od różnych dostawców w jednym 

miejscu albo przeciwnie – odbieranie przesyłek z określonego punktu, by móc dostarczać je 
potem do jednego odbiorcy lub zorganizować dystrybucje do różnych miejsc. 

9  www.pracuj.pl, op. cit., 2006. 
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wyżej prognoz. Powszechne stało się dążenie do osiągnięcia pozycji lidera ja-
kościowego10 przy próbie zachowania pozycji lidera kosztowego 
i wolumenowego11. W rozwiązaniach stosowanych w sferze logistyki wydaje 
się tkwić wiele istotnych przesłanek i potencjałów kreowania rynkowego sukce-
su przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem wymagań klientów i warunków konku-
rencji oraz wysokiej produktywności i efektywności procesów wytwarzania  
i transformacji w przedsiębiorstwie. Ocena rynkowo zorientowanych usług 
logistycznych z zachowaniem formuły 7W12 zależy, zgodnie z ich charakterem, 
nie tylko od dynamiki i efektów logistycznego łańcucha wartości (przepustowo-
ści i czasu trwania procesu transformacji logistycznej), lecz w istotnej mierze 
od zewnętrznie, rynkowo zorientowanego kryterium, tj. od oceny poziomu ob-
sługi, dokonanej przez samego klienta. Podstawą realizacji tego zadania jest 
rozbudowa i wzbogacanie realnych przesłanek oraz elementów struktury istnie-
jącego potencjału logistycznego, jak również budowa nowego potencjału oraz 
systemu wartości i korzyści logistycznych. Strategiczne decyzje w sferze logi-
styki powinny systematycznie odkrywać i tworzyć nowe potencjały sukcesu 
przedsiębiorstwa. Decyzje te powinny dotyczyć długofalowego kształtowania 
struktur logistycznych, aktywnej orientacji logistyki wobec rynku, oraz stymu-
lować wzrost wielowymiarowych efektów strategicznych i synergicznych13. 
 
 
2. Programy naprawcze, a kierunki zmian w pocztowym systemie logistycznym  
 
 System logistyczny publicznego operatora pocztowego w Polsce tworzy 
infrastrukturę połączeń komunikacyjnych, która obejmuje swoim zasięgiem 
całą Polskę i kilka połączeń międzynarodowych. Plan komunikacji pocztowej 
przewiduje regularne połączenia międzywęzłowe i lokalne. Układ połączeń 

                                                 
10  Zob. Ł. Cholewa, Korzyści z certyfikacji SZJ , „Logistyka a Jakość”, 2008., nr 5. 
11  E. Wolffgram, Proces integrowania łańcucha dostaw dotychczasowe tempo przewidywa-

ne kierunki zmian w Europie (na podstawie badań A.T. Kearney i European Logistics Associa-
tion), opr. K. Kołakowska; cyt. za: www.logistyka.net.pl, 2001, art. nr 2350, s. 204. 

12  Zob. M. Szymczak, Formuła 7W, ABC Logistyki. „Eurologistics”. Logistyka w teorii  
i w praktyce 2000, nr 1.  

13  P. Blaik, Efektywność procesów..., op. cit., s. 43. 



Programy naprawcze w kontekście rozważań nad docelowym modelem … 495

komunikacyjnych wraz węzłami14 i punktami przeładunkowymi15 tworzy sys-
tem logistyki pocztowej.  
 Przedstawiony uproszczony system logistyczny realizuje zadania na po-
trzeby regularnego przewozu ładunku pocztowego. Wahania sezonowe w masie 
i gabarytach przewożonego ładunku wynikają z ilości nadawanych przesyłek 
pocztowych. Wahania te szczególnie dotyczą okresów przedświątecznych, mają 
swoje znaczenie również w cyklu miesięcznym i tygodniowym. Przedstawione 
cykle koniunkturalne i sezonowość ilości ładunku pocztowego powodują, że 
struktura wykorzystywanego taboru i moce przerobowe węzłów i punktów 
przeładunkowych muszą się charakteryzować dużą elastycznością.  Specyfika 
realizacji świadczonych usług pocztowych generuje wysokie koszty stałe 
utrzymania pocztowej infrastruktury logistycznej. Ważnym aspektem opisanego 
systemu logistyki pocztowej jest przynależność organizacyjna poszczególnych 
ogniw łańcucha logistycznego, który jest podzielony na dwa piony biznesowe: 
Centrum Poczty i Centrum Logistyki. Do zadań Centrum Logistyki należy za-
pewnienie obsługi transportowej natomiast pozostałe elementy procesu logi-
stycznego realizowane są przez Centrum Poczty.  
 Kierunki zmian w systemach logistycznych wskazują na fakt, że najistot-
niejsze znaczenie dla rozwoju systemów logistycznych mają innowacje techno-
logiczne i organizacyjne. Innowacje technologiczne obejmują zmiany związane 
z wprowadzaniem nowych usług i innowacji procesowych. Pierwsze z nich 
polegają na zmianie osiągów istniejących usług lub tworzenie całkowicie no-
wych usług16. Innowacje procesowe to nowe metody wprowadzania lub dystry-
bucji usług17, aby proces ten był realizowany należy dokonać istotnych prze-
kształceń o charakterze strategicznym między innymi w systemie logistycznym. 
Natomiast innowacje organizacyjne dotyczą struktur logistycznych w aspekcie 
organizacji łańcucha logistycznego i struktury własności ogniw tego łańcucha, 
czyli podmiotów w nim występujących. 

                                                 
14  Węzły to urzędy pocztowe pełniące specyficzne funkcje dystrybucyjne dla przesyłek  

i ładunków pocztowych, obecnie funkcje węzłów przejmują centra dystrybucyjne nazywane  
w nomenklaturze pocztowej Węzłami Ekspedycyjno Rozdzielczymi (WER). 

15  Punkty przeładunkowe do urzędy pocztowe pełniące funkcje przeładunkowe dla ładun-
ków pocztowych. 

16  W. Nasierowski: Zarządzanie rozwojem techniki. Warszawa: Poltext 1997., s. 59. 
17  J. Penc, Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsię-

biorstwa. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet 1999., s.146. 
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 Przygotowane przez kierownictwo poczty programy naprawcze w sferze 
logistyki pocztowej obejmują dwie grupy i są związane z: 

1. Technologią świadczenia usług, w tym: 
 konteneryzacja przewozów lotniczych, 
 wprowadzenie do umów zawieranych z podwykonawcami klauzul 

o gwarantowanym poziomie jakości, 
 decentralizacja doręczania paczek w Warszawie. 

2. Poprawą funkcjonowania transportu technologicznego, w tym:  
 zastosowanie w pojazdach systemu monitoringu, 
 pozyskanie i wdrożenie systemu zarządzania transportem,  
 „oderwanie” kierowców od pojazdów i wprowadzenie wymiany 

samochodów pomiędzy kierowcami, 
 likwidacja wąskich gardeł w logistyce pocztowej na podstawie no-

wych badań przepływów międzyregionalnych i lokalnych, 
 optymalizacja planów komunikacyjnych,  
 wdrożenie systemu kryteriów jakości i efektywności działań mię-

dzy CL i CP (wewnętrzne klauzule jakościowe obsługi CP przez 
CL),  

 szerokie wprowadzenie kart flotowych,  
 reorganizacja usługi Poczta Firmowa poprzez weryfikację i opty-

malizację tras przejazdu samochodów do odbioru korespondencji 
od nadawców i modyfikację cennika uwzględniającą całkowity 
koszt świadczenia tej usługi,  

 odnowienie taboru samochodowego poprzez prawidłowe planowa-
nie dostaw taboru w okresie co najmniej 2 lat,  

 alokacja pojazdów obsługujących WER-y do tych jednostek, 
 wprowadzenie na WER-ach kierowców manewrowych,  
 wprowadzenie rygorystycznych norm na wymiany olejów silniko-

wych, a także oszczędniejszych norm zużycia paliw w samocho-
dach,  

 pełne wdrożenie systemu opakowań zbiorczych stosowanych w po-
jazdach,  

 realizacja działań na rzecz bezpiecznej i oszczędnej jazdy (szkole-
nia, konkursy), 
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 uzyskanie certyfikatu ISO w zakresie transportu technologicznego 
oraz transportu i spedycji w przewozach krajowych i międzynaro-
dowych,  

 pilotaż usługi Poczta Paletowa oraz wdrożenie usługi,  
 zmiana przepisów wewnętrznych w zakresie stworzenia możliwo-

ści dla CL doładowywania pojazdów ładunkami klientów ze-
wnętrznych. 

 Realizowany zakres programów naprawczych18 w kontekście docelowego 
modelu logistyki pocztowej dotyczy w głównej mierze innowacji technologicz-
nych i należy oceniać je z punktu widzenia odpowiedzi operatora na własną  
i globalną sytuację ekonomiczną. Zarazem szczegółowa analiza programów 
wskazuje, że są one niezbędnym warunkiem wejścia na rynek usług TSL opera-
tora. Ułatwią one w dalszej perspektywie tworzenie modelu docelowego logi-
styki pocztowej, skracając dystans jaki dzieli standard jakościowy realizowa-
nych usług pocztowych do wiodących operatorów logistycznych19. 
 Przedstawiony kierunek działań wynikający z programów naprawczych 
powinien przyczynić się w okresie dekoniunktury do rozwoju i wzrostu 
oszczędności przy realizacji zadań logistycznych. Wiąże się on ze zmianami 
warunków kontroli i realizowania procesów technologicznych, jak również  
w wyposażeniu teleinformatycznym poszczególnych ogniw pocztowego łańcu-
cha logistycznego20.  
 Wprowadzane przez przedsiębiorstwo programy naprawcze w zakresie 
logistyki pocztowej powinny przyczynić się do: 

 zwiększenia wydajności i jakości pracy oraz unowocześnienia procesu 
logistycznego, 

 zaspokojenia potrzeb sygnalizowanych przez rynek w zakresie jakości  
i konkurencyjności oferty świadczonych usług, 

 poprawy sprawności i efektywności działania poprzez lepsze wykorzy-
stanie zasobów przedsiębiorstwa, 

                                                 
18  Wykaz realizowanych programów naprawczych aneks, Tablica 1 - Plan działań napraw-

czych w zakresie dotyczącym Systemu Logistyki Pocztowej.  
19  Zob. M. Wróbel, W poszukiwaniu lepszych rozwiązań (część pierwsza i druga), „Poczt 

Polska”, 2009., nr 8,9. 
20  Zob. Kalkulacja mocno zaostrzonym ołówkiem w ręku, z P.M. Sikorskim, prezesem Sto-

warzyszenia Pro-Logistyka, rozmawia S. Śliwieński, „Transport i Spedycja” 2009., nr 2. 
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 ulepszenia organizacji i metod pracy oraz warunków i bezpieczeństwa 
jej wykonywania, 

 zmniejszenia zakresu pracy żywej w wyniku usprawnienia organizacji  
i zwiększenia wydajności uzyskanych dzięki wzrostowi technicznego 
wyposażenia pracy, 

 wejścia operatora na nowy segment rynku usług logistycznych, 
 oszczędności w realizowanych usługach logistycznych na potrzeby 

poczty,  
 zwiększenia szans realizacji celów i założeń strategicznych przedsię-

biorstwa. 
 Wszystkie wymienione elementy w bezpośredni lub pośredni sposób po 
zrealizowaniu powinny spowodować oszczędności i poprawić jakość świadczo-
nych usług. Jednoczenie przyczynią się do zwiększonej podaży pocztowych 
usług logistycznych. Przedstawiony kierunek zmian w programach napraw-
czych wskazuje na to, że wprowadzenie ich wpłynie pozytywnie na pocztową 
infrastrukturę logistyczną21.  
 Przyszłość i innowacyjność systemu logistyki pocztowej w kontekście 
obsługi klienta na rynku usług TSL uzależniona jest jednak od wprowadzenia 
zmian organizacyjnych. Niestety nie znalazły one swojego miejsca w progra-
mach naprawczych. Docelowy system logistyki pocztowej nie może funkcjo-
nować jako samodzielny podmiot, powinien dążyć do wykorzystania swojego 
potencjału w integrowaniu globalnego sytemu w jednolity współdziałający łań-
cuch dostaw. Integracja powinna nastąpić poprzez dostosowanie do potrzeb 
podmiotów zewnętrznych istniejących połączeń komunikacyjnych i mocy prze-
robowych węzłów ekspedycyjno-rozdzielczych operatora pocztowego. 
 W literaturze przedmiotu wskazuje się, że dynamiczny rozwój logistyki 
następuje z chwilą przejścia z rynku producenta do rynku konsumenta. Pełna 
liberalizacja rynku usług pocztowych po okresie przejściowym spowoduje 
stopniowe przeobrażenie rynku producenta na rynek konsumenta. Wzrośnie 
konkurencja i będą obowiązywać zasady wolnego rynku, na którym to klient 
będzie decydował o wyborze kontrahenta, który zapewni mu warunki świad-
czenia usług pocztowych na oczekiwanym poziomie. Należy oczywiście zadać 
w tym momencie pytanie retoryczne czy zrealizowanie programów napraw-
czych bez zmian organizacyjnych przynależności ogniw łańcucha logistycznego 
                                                 

21  Zob. M. Michalski, Warto stawiać na logistykę, „Poczta Polska” 2008., nr 32. 
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będzie wystarczające aby konkurować z innymi operatorami na rynku usług 
TSL. 
 System logistyki funkcjonujący w strukturach Poczty Polskiej, po wpro-
wadzeniu programów naprawczych będzie w dalszym ciągu realizować przede 
wszystkim usługi na potrzeby własne. W programach dostrzega się występowa-
nie niewykorzystanego potencjału logistycznego operatora, w aspekcie zmiany 
obowiązujących wewnętrznych przepisów przewozowych oraz wprowadzenia 
usługi „Poczta paletowa”. Od skutecznego wprowadzenia tych zmian może 
zależeć czy pion logistyki pocztowej, jako podmiot przeznaczony w pierwszej 
kolejności do zapowiadanych przekształceń własnościowych utrzyma się na 
rynku.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Ważnym aspektem realizowanych programów naprawczych oraz przed-
stawionych w referacie prognoz dotyczących zapotrzebowania na usługi logi-
styczne, jest ich odzwierciedlenie w organizacji pocztowego łańcucha logi-
stycznego. Zmiany te będą miały decydujące znaczenie dla roli jaką będzie 
pełnić w nowej strukturze Poczty Polskiej wyodrębniony pion logistyki. Czy 
jego rola zostanie ograniczona tylko do realizacji usług transportowych, czy 
zostanie poszerzona o pozostałe usługi logistyczne? – nie jest rozstrzygnięte.  
 Wyodrębnienie w strukturach Poczty Polskiej jednego podmiotu realizują-
cego całokształt usług logistycznych, z punktu widzenia globalnego łańcucha 
dostaw jest rozwiązaniem korzystnym. Takie rozwiązanie zapewni ciągłość 
świadczenia powszechnych usług pocztowych oraz realizację usług logistycz-
nych na zewnątrz. Obniżone zostaną koszty stałe utrzymania pocztowej infra-
struktury logistycznej, ponieważ w większym stopniu zostanie wykorzystany 
funkcjonujący obecnie na rzecz Centrum Poczty łańcuch logistyczny.  
 Możliwe są również do wprowadzenia rozwiązania mniej korzystne  
z punktu widzenia globalnego łańcucha dostaw. Takim rozwiązaniem byłoby 
pozostawienie obecnego stanu - pion logistyki pocztowej będzie w dalszym 
ciągu świadczył usługi transportowe i serwisowe przede wszystkim na własne 
potrzeby i operatora.   
 Przedstawione rozważania nad docelowym modelem logistyki pocztowej 
w kontekście realizowanych programów naprawczych wskazują, że system 
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logistyki pocztowej powinien zgodnie z przedstawionymi przesłankami rozwoju 
spełniać oczekiwania klientów zewnętrznych w zakresie usług TSL i zapewnić 
sprawną obsługę pocztowego cyklu produkcyjnego. Osiągnięcie założonych 
celów22 zależeć będzie od podjęcia decyzji strategicznych, w kwestii zmiany 
struktury przynależności organizacyjnej ogniw łańcucha logistyki pocztowej 
oraz stopnia wdrożenia innowacji uwzględnionych w programach naprawczych. 
Powinno też nastąpić przesunięcie funkcji dystrybucyjnych na wydzielony pion 
logistyki, a w uzasadnionych przypadkach na kontrahentów zewnętrznych na 
zasadach outsourcingu usług logistycznych.  
 Taka organizacja wykonywania usług logistycznych, realizowana jest po-
wszechnie z korzyścią dla klienta oraz w celu obniżenia kosztów działalności 
przedsiębiorstwa23. Przedstawiony kierunek zmian prowadzi w konsekwencji do 
pełnego wykorzystania potencjału kanałów logistycznych z jednoczesnym za-
pewnieniem pożądanej przez klientów jakości procesu dystrybucji24. Planując 
docelowy model systemu logistyki pocztowej należy pamiętać, że podstawo-
wym klientem na rzecz którego będą świadczone usługi logistyczne jest Poczta 
Polska, która powinna zapewnić dostępność do usług powszechnych. 
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REPAIRING PROGRAMS IN CONTEXT OF CONSIDERATIONS OVER TARGET MODEL OF 

LOGISTIC SYSTEM OF THE PUBLIC POST OPERATOR IN POLAND 

 

 

Summary 

 

 The article represents considerations over targeted model of post ligistic in the 

context of repairing systems implemented by the Polish post operator and tendencies 

observed on the market of logistic services. 

 

Translated by Marek Wróbel 
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1. Doświadczenie jako propozycja wartości dla klienta  
 
 Pomimo ogromnego dorobku naukowego marketingu, powszechnego 
przekonania przedsiębiorców o konieczności zaspokajania potrzeb konsumen-
tów i witalnej roli lojalności klientów w sukcesie przedsiębiorstwa, na rynku 
dominują przeciętne produkty materialne i usługi. W wielu publikacjach powta-
rza się opinia, że zazwyczaj trudno klientom przypomnieć sobie jakiś kontakt  
z organizacją na rynku, który wyróżniłby ją pozytywnie i znacząco na tle in-
nych podmiotów gospodarczych1. O takich usługach, nawet, jeżeli nie mają do 
nich zastrzeżeń, klienci jednak szybko zapominają i nie wpływają one na ich 
lojalność.  
 Dominacja przeciętnych ofert na rynku pokazuje, jak trudno pozytywnie 
wyróżnić się na rynku. Problem tej pogłębia się w miarę nasycania i wzrostu 
konkurencyjności na rynkach. Dotychczasowe wyróżniki rynkowe określane 
jako przewagi konkurencyjne, które można, według K. Obłoja, sprowadzić do 
trzech podstawowych wariantów: sposobu dostarczania produktu, ceny i jako-

                                                 
1  Np. S. Smith, J. Wheeler, Managing the customer experience, FT Prentice Hall, Pearson 

Education, London 2002, s. XII; C. Shaw, J. Ivens, Building Great Customer Experiences, Pal-
grave MacMillan, Basingstoke 2005, s. 9; P. Frow, A. Payne, Towards the ‘perfect’ customer 
experience, “Journal of Brand Management”, 2007, Vol. 15, no. 2, s. 89.  
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ści2, zaczynają być niewystarczające, aby odnieść sukces na rynku. Kwestia ta 
jest tym istotniejsza, że obecny poziom technologiczny i szybki przepływ in-
formacji powodują, że produkty poszczególnych firm w coraz mniejszym stop-
niu różnią się między sobą, a czas pomiędzy pojawieniem się innowacji na ryn-
ku a jej naśladownictwem ulega radykalnemu skróceniu. Jednocześnie klienci 
przyjmują jako rzecz oczywistą funkcjonalne cechy i korzyści produktów oraz 
ich jakość adekwatną do ceny3.  
 Pojawiła się jednak awangarda przedsiębiorców, którzy z sukcesem sta-
wiają czoła wyzwaniom, jakie niosą współczesne rynki. Działają oni według 
koncepcji, która na łamach pism naukowych pojawiła się pod koniec lat dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku. Proponuje ona kreowanie wartości dla klienta 
na bazie doświadczenia. Rozumiane jest ono jako każdy kontakt, każda interak-
cja, którą klient ma z marką - produktem materialnym - usługą4. To połączenie 
działalności przedsiębiorstwa, stymulowanych zmysłów i wywoływanych uczuć 
dotyczących wszystkiego, co uczyni lub, czego nie zrobi przedsiębiorstwo. Na 
pojęcie to składają się zarówno atrybuty produktów materialnych i usług, jak 
również podświadome zmysłowe i emocjonalne komponenty wynikające z cał-
kowitego doświadczenia - sumy kontaktów z przedsiębiorstwem. Zatem na 
kreowaną wartość dla klienta nie składa się tylko przedmiot wymiany handlo-
wej rozumiany jako materialny produkt lub usługa. W ofercie mieści się rów-
nież zaplanowane zaangażowanie emocjonalne klienta. „Jest to kompletna pro-
pozycja wartości emocjonalnych i racjonalnych, stworzona i zarządzana dla 
całego doświadczenia klienta”5. 
 Wśród najważniejszych przyczyn poszukiwania nowego paradygmatu 
wymienia się zjawisko komodyzacji (commoditization)6, wskazywane jako 
jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoją dzisiaj przedsiębiorstwa7.  

                                                 
2  Według K. Obłoja ogromną różnorodność rodzajów przewag strategicznych (konkuren-

cyjnych) można sprowadzić do trzech podstawowych wariantów: sposobu dostarczania produktu, 
ceny oraz jakości (K. Obłój, Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 2000, s. 56). 

3  Experience Marketing, “Bulletpoint”, November/December 2001, s. 12. 
4  E. Hauser, Are you experienced?, “Promo”, June 2005, s. 104.  
5  L. P. Carbone, Clued In. How To Keep Customers Coming Back Again and Again, FT 

Prentice Hall , Upper Saddle River 2004, s. 28.  
6  B. J. Pine, J. H. Gilmore, The experience economy: work is theatre and every business  

a stage, Harvard Business School Press, Boston 1999, s. 10-11. 
7  How CEOs Manager Growth Agendas, “Harvard Business Review” July-August 2004,  

s. 125.  
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D. LaSalle i T.A. Britton określili komodyzację jako proces, poprzez który pro-
dukty stają się tak powszechne czy wręcz pospolite, że wyróżnienie się staje się 
bardzo trudne i rynkiem rządzi reguła najniższej ceny8. Przedsiębiorstwa wpa-
dające w „pułapkę komodyzacji” oferują produkty nadmiernie podobne do ofer-
ty konkurencji. Postęp procesu komodyzacji ilustruje fraza „trzy-sześć-jeden” 
przyjęta na Tajwanie w branży elektronicznej. Oznaczała ona trzy miesiące na 
stworzenie konfiguracji cech, funkcji i ceny, która wyróżniała ofertę na rynkach 
konsumentów, sześć miesięcy zbierania zysków, które były efektem tego wy-
różnienia i jeden miesiąc na likwidację nadmiaru zapasów po tym jak oferta 
przestanie wyróżniać się na rynku, czyli ulegnie procesowi komodyzacji. Ten 
wymóg niezwykle krótkiego cyklu życia zainfekował niemalże każdą branżę, 
także jako rezultat dyfuzji elektroniki i rozwoju komunikacji cyfrowej9. 
 O ile jeszcze niedawno producenci dóbr materialnych zmuszeni zostali do 
wzbogacania swojej oferty o usługi, aby wyróżnić się na rynku i w większym 
stopniu zaspokoić potrzeby klientów, to obecnie również usługodawcy muszą 
szukać sposobów, aby uniknąć pułapki komodyzacji10. Wynika to przede 
wszystkim z pojawienia się Internetu, który jest uznawany za największą siłę 
sprawczą komodyzacji, i to zarówno dla dóbr materialnych, jak i usług. Me-
dium to eliminuje w znacznym stopniu obecność człowieka w transakcjach 
kupna i sprzedaży, redukuje obecność pośredników, oraz pozwala na natych-
miastowe porównania cen ogromnej liczby dostawców umożliwiając klientom 
zaoszczędzenia czasu i pieniędzy.  
 Z teoretycznej perspektywy doświadczenie rozumiane jako oferta wartości 
istotnie różni się od oferty usługowej, z której wyrasta i stanowi jej kolejny 
etap. Zakup usług wiąże się z nabyciem niematerialnego produktu, kupując 
doświadczenia konsument płaci za „spędzenie czasu ciesząc się serią zapadają-
cych w pamięć wydarzeń, które wystawia – jak w sztuce teatralnej - przedsię-
biorstwo angażując go w osobisty sposób”11. Ofertę przedsiębiorstwa stanowią 
powstające w wyniku wykorzystania dóbr materialnych czy usług doświadcze-
nia, bogate w doznania i kreowane wraz z konsumentem. Zgodnie z zasadami 

                                                 
8  D. LaSalle, T.A. Britton, Priceless. Turning ordinary products into extraordinary expe-

rience, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 2003, s. 15. 
9  J.F. Rayport, B.J. Jaworski, Best Face Forward, „Harvard Business Review”, December 

2004, Vol. 82, Issue 12, s. 48. 
10  B. J. Pine, J. H. Gilmore, The experience economy…, op. cit., s. 9. 
11  Tamże, s. 2. 
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marketingu doświadczeń przedsiębiorstwa starają się integrować i zarządzać 
wszystkimi doświadczeniami, które konsument może mieć w związku z przed-
siębiorstwem12.  
 Na wysoce konkurencyjnych rynkach spełnienie oczekiwań klientów po-
przez dostępność i satysfakcjonującą jakość produktu nie wystarcza, by przy-
ciągnąć uwagę klienta. To oczekiwany, ale niewyróżniający standard. Zadowo-
lenie klienta z produktu materialnego czy usługi jest niezbędne, ale niewystar-
czające, aby oferta zapadła w jego pamięci wpływając zarazem na jego lojal-
ność. Aby doświadczenia zostało zapamiętane, przedsiębiorstwo powinno 
sprawić, aby z pozycji strony w transakcji wymiany konsument stał się zaanga-
żowanym emocjonalnie partnerem. To bowiem znaczące emocjonalne doświad-
czenia zwiększają skłonność klientów do rekomendacji produktów13, które sta-
nowią, jak udowodniły trwające dwa lata badania przeprowadzone przez F.R. 
Reichhelda, najlepszy prognostyk sukcesu przedsiębiorstwa na rynku14. Można 
zatem uznać, że marketing doświadczeń wiąże się z kreowaniem interakcji 
przedsiębiorstwa z klientem15, które tego ostatniego angażować będą emocjo-
nalnie.  
 Według J. H. Gilmore i B.J. Pine, w kreowaniu doświadczeń wartością 
szczególnie cenioną przez klientów jest autentyczność. Jest ona rozumiana jako 
stopień potwierdzenia przez ofertę ekonomiczną wyobrażeń dotyczących wła-
snego wizerunku oraz jego percepcji przez konsumenta. „To, co tacy klienci 
kupują musi odzwierciedlać to, kim są i ich aspiracje odnośnie tego, kim chcie-
liby być w relacji do tego jak postrzegają świat”16. Brak autentyczności - fałsz, 
powoduje, ze klienci doświadczają poczucia manipulacji i nie zaakceptują ofer-
ty. 
 Współcześni konsumenci oczekują produktów dostosowanych do ich po-
trzeb, jednak przedsiębiorcy nie powinni uznawać, że sposobem zaspokojenia 

                                                 
12  Za: S. Baron, K. Harris, Services Marketing. Text and Cases, Palgrave, Great Britain 

2003, s. 195. 
13  R.A. Westerbrook, Product/Consumption-Based Affective Responses and Postpurchase 

Processes, “Journal of Marketing Research” August 1987, Vol. 24, Issue 3, s. 267. 
14  F.F. Reichheld, Najważniejszy jest wskaźnik wzrostu, „Harvard Business Review Pol-

ska”, maj 2004, s. 48-50.  
15  J. Marconi, Creating the Marketing Experience. New Strategies for Building Relation-

ships with Your Target Market, Thomson, Mason 2005, s. 51. 
16  J.H. Gilmore, B.J. Pine II, Authenticity: What Consumers Really Want, Harvard Business 

School Press, Boston 2007, s. 5. 
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tych potrzeb jest powiększanie różnorodności oferty i stwarzanie większego 
wyboru dla swoich klientów17. Ten rodzaj działania może rodzić u adresatów 
poczucie przytłoczenia, zagubienia oraz trudności ze znalezieniem wariantów 
oferty najlepiej zaspokajających ich wymagania. W efekcie bowiem „ludzie 
zawsze otrzymują zbyt mało tego, co by chcieli i zbyt dużo tego, czego nie 
chcą”18. Oferta powinna być, zatem dostosowana dokładnie do ich indywidual-
nych wymagań. Nowoczesne technologie umożliwiają wielu przedsiębiorstwom 
uzyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji o specyficznych potrze-
bach i preferencjach klientów, które mogą być wykorzystane w oferowaniu 
zróżnicowanych i często zindywidualizowanych produktów po niskich cenach 
przypisanych wystandaryzowanej masowej produkcji, a więc w efektywny 
kosztowo sposób19. Koncepcja takiego działania przybrała w literaturze anglo-
języcznej postać „mass customization”, co można przetłumaczyć jako masowe 
dostosowywanie do wymagań lub, krócej, masową indywidualizację20. 
 
 
2. Amazon – wyznaczanie trendu marketingu doświadczeń 
 
 Do firm, które w swojej działalności z sukcesem wdrażają idee marketingu 
doświadczeń, często wytyczając nowe jego standardy należy Amazon.com, 
reprezentant e – gospodarki, związanej z tzw. nowymi mediami. Stanowi on 
stosowną z racji pionierskich, ale przede wszystkim skutecznych rozwiązań 
egzemplifikację praktyk wpisujących się w nowo powstający paradygmat.  
 Amazon to przykład internetowej historii sukcesu: odnotował gwałtowny 
wzrost, zarówno sprzedaży, jak i zakresu wyrobów, które oferuje w relatywnie 
krótkim 14-letnim okresie działania na rynku. Od kiedy w 1995 r. Amazon stał 
się największą na świecie księgarnią przedsiębiorstwo rozszerzyło ofertę o sze-

                                                 
17  B.J. Pine, D. Peppers, M. Rogers, Do You Want to Keep Your Customer forever?, “Har-

vard Business Review” 73, no.2, March-April, 1995, s. 103.  
18  A.J. Slywotzky, The age of the Choiceboard, “Harvard Business Review” January-

February 2000, s. 40.  
19  B.J. Pine, B. Victor, A.C. Boynton, Making Mass Customization Work, “Harvard Busi-

ness Review” 71, no.5, September - October 1993, 108. 
20  Dobrym przykładem jest działanie koncernu Toyota, który w 1992 roku obniżył czas 

stworzenia nowego produktu do 18 miesięcy i zaoferował swoim klientom szeroki zakres opcji 
dla każdego modelu, produkując i dostarczając wykonany na zamówienie model w przeciągu 
trzech dni (tamże). 
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roki wybór towarów, takich jak odzież, obuwie, biżuteria, elektronika i kompu-
tery, a także filmy, muzykę, gry, zabawki oraz narzędzia, akcesoria sportowe, 
artykuły dla domu i ogrodu oraz artykuły spożywcze. Około 55 proc. wartości 
sprzedaży pochodzi z Ameryki Północnej, 45 proc. ze sprzedaży międzynaro-
dowej. Media produkty stanowią 62 proc. sprzedaży21. W obliczu narastającego 
kryzysu notowanego przez tradycyjnych dystrybutorów Amazon notuje wyraź-
ny wzrost obrotów oraz zysku i to w dobie pogłębiającej się recesji licznych 
sektorów gospodarki22. 
 Z perspektywy koncepcji marketingowej Amazon.com jest jednak przede 
wszystkim firmą, która zbudowała swoją markę na afirmowaniu indywiduali-
zmu i dostarczaniu bardzo osobistych doświadczeń23. Jest ilustracją trafności 
założenia, że nowe kanały marketingowe, takie jak Internet mogą być postrze-
gane jako szanse na stworzenia nowej wartości dla klientów wymagające jed-
nak precyzyjnego zrozumienia tego, co klient ceni i jak może mu to być dostar-
czone. 
 Ilustracja ta może być tym bardziej frapująca, że Amazon.com zajmuje 57. 
pozycje spośród najbardziej cenionych marek świata, według Interbrand, i jest 
najbardziej rozpoznawanym przedsiębiorstwem w USA spośród grupy tzw. 
nowych mediów – 60 proc. amerykańskiej klienteli jest świadoma tego, co mar-
ka Amazon.com reprezentuje24.  
 Firma rozpoczęła działalność w 1995 proponując zakup książek „jako 
szybkie, łatwe i przyjemne doświadczenie”. „Kiedy rozpoczynaliśmy, byliśmy 
żałośnie nieprzygotowani” – komentuje J. Bezos, założyciel i dyrektor general-
ny Amazon. „Nasz biznes plan zakładał nieprawdopodobnie wolny wzrost. 
Umieściliśmy naszą witrynę w WWW, która bardzo się różniła od dzisiejszej  
i nie spodziewaliśmy się, że ktokolwiek ją odwiedzi. W naszym oryginalnym 
biznes planie zakładaliśmy, że osiągnięcie znaczącego poziomu sprzedaży po-
trwa lata. Okazało się być inaczej i w ciągu pierwszych 30 dni przyjęliśmy za-
mówienia z 50 stanów i 45 różnych krajów”. Misję firmy zdefiniowano jako: 
zajmowanie pozycji firmy najbardziej na świecie skoncentrowanej na kliencie 

                                                 
21  G. Marcial, Marcial: Put Amazon in Your Shopping Cart, „Business Week Online”, 

12/1/2008, s. 34. 
22  H. Green, Amazon's Amazing Fourth Quarter, „Business Week Online”, 2/2/2009, s. 25. 
23  D. LaSalle, T.A. Britton, Priceless…, op. cit., s. 31. 
24  S. Smith, J. Wheeler, Managing the customer experience, FT Prentice Hall, Pearson 

Education, London 2002, s. 141. 



Amazon – lider kreowania doświadczeń na rynku nowych mediów 511

(„the earth’s most customer - centered company”). Oznacza to w praktyce: słu-
chać, poszukiwać innowacji i personalizować - nadawać osobisty charakter oraz 
przystosowywać do indywidualnych potrzeb. Klient jest w centrum przedsię-
biorstwa. Jak podkreśla J. Bezos: „Trzeba mieć obsesję na punkcie klientów, 
trzeba pragnąć uczestniczyć w pionierskim przedsięwzięciu i (…) chcieć pra-
cować ponad 60 godzin w tygodniu (…) Większe koncentrowanie się na efek-
tywności operacyjnej nie może odbywać się kosztem doświadczenia klienta”25.  
 Tworząc swoje przedsiębiorstwo Jeff Bezos kierował się wizją wskrzesze-
nia w sprzedaży książek on-line na powrót klimatu z czasów małych księgarni. 
Wyzwanie, przed jakim firma stanęła wydawało się ogromne: wirtualne do-
świadczenie nie może wszak powielić doświadczenia realnego świata. „Nigdy 
nie będziemy w stanie słyszeć skrzypienia okładki i poczuć zapachu ksią-
żek…[siedząc] na miękkiej sofie i kontaktując się z Amazon.com”. Choć jed-
nak nie można wykreować atmosfery księgarni z sąsiedztwa, to można powie-
lić, a wręcz wzmocnić poczucie indywidualnej uwagi tam doświadczanej. Suk-
ces takiego przedsięwzięcia w przypadku Amazon.com zasadza się w innowa-
cyjnym wykorzystaniu technologii i skupieniu się na celu, jakim jest zrozumie-
nie i obsłużenie każdego klienta indywidualnie26.  
 Proces zakupu w Amazon.com jest efektywny, zarówno z punktu widzenia 
klientów jak i przedsiębiorstwa, i cechuje się maksymalną prostotą - pod tym 
ostatnim względem Amazon.com jest jednym z liderów w minimalizowaniu 
kroków i działań, które muszą wykonać klienci, aby dokonać transakcji. Po 
stworzeniu profilu związanego ze składaniem pierwszego zamówienia, klienci 
mogą uczestniczyć w opatentowanym procesie „one-click”. Dzięki temu, że 
Amazon przechowuje informacje o płatnościach i wysyłkach, klient nie musi 
przechodzić przez liczne, kolejne kroki decyzyjne27. System ten przy kolejnych 
zakupach przywołuje profil klienta w celu łatwego wypełnienia zamówienia,  
a następnie przetwarza zamówienie i wystawia rachunek na określoną kartę 
kredytową oraz przesyła towar na wskazany adres. Przy dokonywaniu ponow-
nych zakupów wyświetlana jest także lista ostatnich zamówień, aby uniknąć ich 
pomyłkowego zdublowania. Klient może także zażyczyć sobie opakowanie 

                                                 
25  Tamże, s. 75-76, 172. 
26  D. LaSalle, T.A. Britton, Priceless…, op. cit., s. 31. 
27  P. C. Honebein, R.F. Cammarano, Creating Do-It-Yourself Customers, Thomson, Mason 

2005, s. 123. 
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produktu na prezent, wysłać osobistą adnotację lub e-mail certyfikatu prezentu. 
Amazon.com oferuje różne opcje dokonywania zakupów, realizowania przesy-
łek i sposobów komunikowania się z klientami, po to, aby uwzględnić indywi-
dualne gusty klientów. 
 Doświadczenie on-line klienta jest rezultatem ciągłych innowacji będących 
efektem postępu technologii. Amazon był pierwszą stroną on-line, która użyła 
cookies do zindywidualizowania doświadczenia. W zależności od zakupowych 
zachowań i tych związanych z przeglądaniem oferty w poprzednich wizytach, 
strona oferuje rekomendacje: książek, muzyki, DVD, naczyń kuchennych itp., 
podobnych do pozycji, które zostały wcześniej zakupione i odwiedzanych stron. 
Umieszczając tytuł książki możemy oczekiwać wejścia na jej stronę informa-
cyjną, co ułatwia nie tylko zakup, ale również przejrzenie podobnych tytułów  
i zapoznanie się z opiniami o nich. Przedstawione są dane o książce, w tym 
liczba dostępnych egzemplarzy w magazynach Amazon, a także informacja,  
w jakim czasie jest możliwa dostawa wybranej publikacji28. „Czytelnicy mogą 
prenumerować biuletyny na rozmaite tematy tworzone przez niezależnych wy-
dawców. Poprzez Amazon.com Delivers klienci mają dostęp do rekomendacji, 
artykułów i wywiadów na interesujące ich tematy. Jeżeli klient preferuje bar-
dziej pasywne relacje, może otrzymywać e-mailem rekomendacje adresowane 
bezpośrednio do niego wraz z wbudowanymi linkami do własnej spersonalizo-
wanej strony Amazon.com”29. 
 W obliczu silnej konkurencji naśladującej innowacje, bardzo trudno wy-
różnić się przedsiębiorstwom. Amazon.com skutecznie wykorzystuje możliwo-
ści, jakie daje nowoczesna technologia, oferując bardzo szybki dostęp do oferty 
i łatwą obsługę płatności, czy kreatywnie zaprojektowane strony internetowe. 
Szybko jednak znajduje w tym względzie naśladowców. Tym, co rzeczywiście 
wyróżnia Amazon i co jest szczególnie trudne do skopiowania, to całość działań 
składających się na personalizację oferty. „Konkurenci zawsze będą w stanie 
nas naśladować, jednak zawsze znajdziemy się czele konkurencyjnego wyścigu 
(…), albowiem Amazon w sposób szczególny koncentruje się na doświadczeniu 
klienta (…). W tym Amazon upatruje konkurencyjną przewagę. Konkurenci 

                                                 
28  B.H. Schmitt, Customer Experience Management, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 

New Jersey 2003, s. 170. 
29  D. LaSalle, T.A. Britton, Priceless…, op. cit., s. 32. 
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mają już podobne strony internetowe, ale ten element decydował o przewadze 
konkurencyjnej pięć lat temu. Obecnie decyduje o niej personalizacja” 30. 
 Potencjał personalizacji jest wspomagany przez systemy informatyczne. 
Na stronie powitalnej („Welcome”) pojawia się spersonalizowane powitanie, na 
tzw. „Twojej stronie” („The page you made”) zachowane są informacje o prze-
glądanych wcześniej pozycjach, sugerowane są także inne, potencjalnie intere-
sujące pozycje. Wzbogacają je porównania różnych specyfikacji poszukiwa-
nych produktów, także pomiędzy różnymi ich modelami. „Załóżmy, że jesteś 
fanem Stephena Kinga. Jeżeli Amazon.com dowie się o tym, przedsiębiorstwo 
nie tylko powiadomi cię, kiedy pojawi się nowy tytuł, ale jego edytorzy mogą ci 
zasugerować przeczytanie Petera Strauba czy Deana Koontza. (…) Klienci są 
zapraszani do uczestnictwa w doskonaleniu rekomendacji poprzez nadawanie 
ocen zakupom (…) i podpowiadanie Amazonowi, jakie inne książki, filmy bądź 
utwory muzykę posiadają i słuchają oraz jak je oceniają. Możliwości te pozwa-
lają klientom lepiej kontrolować własne doświadczenia, choć i bez tych udo-
skonaleń relacyjny software wykorzystywany przez Amazon jest zaskakująco 
dokładny w przewidywaniu, co może się każdemu z klientów spodobać”31. 
Przedsiębiorstwo oferuje również na swoich stronach przewodniki zakupowe, 
które, jak podkreślają przedstawiciele Amazon „są znacznie lepsze od wszyst-
kiego, cogo można się dowiedzieć rozmawiając ze sprzedawcą w sklepie”32. 
 W sekcji „Great Buy” Amazon.com oferowana jest możliwość zakupu 
wybranych książek z inną popularną książką o tej samej tematyce z upustem 
cenowym. Bezpośrednio pod nią znajduje się panel zatytułowany „Klienci, 
którzy również kupili tę”. Lista tytułów pozwala zorientować się klientowi  
z zakresie dostępnych książek o podobnej tematyce. W sekcji „Szczegóły na 
temat produktów” („Product Details”) klient znajdzie informacje wydawnicze, 
ranking sprzedaży Amazon, uśrednioną ocenę klientów i różne „Buyers Circle” 
- kręgi czytelnicze, w których dany tytuł się dobrze sprzedaje. Znaleźć można 
także wybór edytorskich recenzji: własne recenzje Amazon dotyczące ksiązki, 
jak również recenzje z „Publisher’s Weekly” i innych najważniejszych publika-
cji.  

                                                 
30  Robin Terrell, Dyrektor Zarządzający w Amazon.com, za: C. Shaw, J. Ivens, op. cit., 

s.19. 
31  D. LaSalle, T.A. Britton, Priceless…, op. cit., s. 32. 
32  C. Shaw, J. Ivens, op. cit., s. 98-99. 
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 Inna szczególna cecha pozwala odwiedzającym rekomendować inne 
książki obok książki aktualnie przeglądanej. Amazon.com zachęca użytkowni-
ków do sygnałów zwrotnych i tworzenia społeczności. Każdy, kto jest zareje-
strowanym użytkownikiem Amazon może napisać recenzję książki lub innej 
pozycji. Może również dostarczyć informacji o sobie jako recenzencie i stwo-
rzyć stronę przedstawiającą siebie umieszczając na niej listę wszystkich wła-
snych recenzji. Powstaje w tej sposób społeczność on-line prowadząca ożywio-
ną wymianę opinii o książkach, muzyce i innych pozycjach, które kupują.  
 Aby stworzyć doświadczenie zbliżone do sklepowego przeglądania książ-
ki, Amazon.com stworzył funkcję „Look inside this book” – klienci mogą dzię-
ki niej obejrzeć rzeczywiste strony z wydrukowanych książek – obwolutę 
książki, spis treści, indeks i przeczytać parę stron. 
 Amazon.com rozwijał się w miarę jak rosły możliwości Internetu, dodając 
małe innowacje, które stopniowo zmieniały doświadczenie klienta. Ciągłe in-
nowacje kontynuują kształtowanie oczekiwań klientów dotyczącego tego, czego 
mogą się spodziewać od firmy Amazon określanej jako „najbardziej zaawanso-
wany detalista on-line”33. Kontynuacją tej polityki jest wprowadzenie pod ko-
niec 2008 r. oferty urządzeń elektronicznych i zabawek w „wolnym od frustra-
cji” rodzaju opakowania („Frustration-Free Packaging”). Są one dostępne  
w brązowych, tekturowych pudełkach poddających się recyklingowi. Oferta ta 
ma uwolnić klientów od rozterek towarzyszących usuwaniu plastikowych toreb, 
w których opakowane są towary. Obok ich wygody celem takiego zabiegu jest 
przyjazna środowisku naturalnemu redukcja zużywanych materiałów opakowa-
niowych. W dłuższej perspektywie w ten sposób mają być opakowane wszyst-
kie produkty oferowane przez Amazon34. Przy okazji firma zaprosiła klientów, 
aby przesyłali zdjęcia i filmy pokazujące jak odpakowywanie może być frustru-
jące35. 
 Bliskie relacje klientów z Amazon.com budowane są także podczas wiel-
kich akcji związanych z przedpłatami na poszukiwane pozycje. Przykładem jest 
65 tys. zamówień na kolejną książkową część przygód Harry’ego Pottera, która 
została w tej liczbie dostarczona jednej nocy do zmawiających, zanim jeszcze 

                                                 
33  B.H. Schmitt, op. cit., s. 171-172. 
34  Amazon Offers 'Frustration-Free' Packaging, „TWICE: This Week in Consumer Elec-

tronics”, 11/17/2008, Vol. 23, Issue 24, s. 22. 
35  Patrz: www.amazon.com/Packing 
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zostały otwarte tradycyjne księgarnie36. Przedsięwzięcia polegające na takich 
kreacjach emocji pozwalają zbudować z klientami długotrwałe relacje oparte na 
zaufaniu37. 
 Propozycją szczególnie odwołującą się do koncepcji marketingu doświad-
czeń jest w ofercie Amazon „Kindle” (w wersji „1” i „2”) – czytnik e - booków, 
umożliwiający dostęp do 230 tys. tytułów oferowanych w cyfrowej wersji (na 
początku 2009r.) i stanowiący „najmocniejszy jak dotąd cios w papierowe 
książki”38. To naturalne rozwinięcie koncepcji zakupu książek „w mniej niż 60 
sekund”. To także inna wersja zapewnienia klientom zakupu ksiązki bez wizyty 
w księgarni i wyraz przekonania, że przyszłość książki należy do ich cyfrowych 
wersji39.  
 Ponieważ Amazon odpowiada za sprzedaż 30 proc. książek sprzedawa-
nych w USA zajmując dominującą pozycję na tym rynku, a – jak podkreślają 
jego przedstawiciele - właściciele „Kindle” kupują 1.6 razy więcej książek (za-
równo drukowanych jak i elektronicznych) niż nabywcy tylko drukowanych 
wersji, rosnący udział firmy w rynku oznacza coraz większy jego wpływ na to, 
co jest publikowane (bezpośrednio poprzez sprzedaż oryginalnych tytułów lub 
pośrednio, poprzez wykorzystywanie rosnącej siły e-książek). Oznacza także 
rosnący wpływ na wydawców książek drukiem oraz obniżanie ich cen, albo-
wiem Amazon sprzedaje większość bestsellerów w „Kindle” za 9.99 dolarów. 
Przyjąć można poza tym, że strategia Amazon.com może przyciągać nowe ge-
neracje czytelników i „jest to rodzaj kontroli, której branży nie będzie zbyt 
przykro się poddać”40. 
 
 
  

                                                 
36  C. Shaw, J. Ivens, op. cit., s. 47. 
37  D. LaGesse, A Willingness to Be Misunderstood, „U.S. News & World Report”, 

12/1/2008, Vol. 145, Issue 12, s. 51. 
38  Jeff Bezos, “Preview Publishers Weekly”, 12/8/2008, Vol. 255 Issue 49, s. 24 - 25. 
39  Tamże. 
40  J. Yabroff, Jeff Bezos, „Newsweek”, 12/29/2008, vol. 153, Issue 1, s. 64. 
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AMAZON – THE LEADER IN CREATING EXPERIENCE ON THE MARKET OF NEW MEDIA 

 

 

Summary 

 

 Increasing influence of so called new media on economic relations manifests in 

the era of growing competition by rapid flow of information, possible owing to devel-

opment in communication technology. As a result products differ less, and time from 

introducing an innovation to the market and its imitation becomes radically shorter. At 

the same time on the developed markets consumers take functional features and advan-

tages of products, as well as their quality adequate to price for granted. Among all those 

problems, some new theoretical concepts of marketing are developed, one of which, 

particularly relevant, getting more attraction is experience marketing. An example of 

pioneering solutions of Amazon.com shows how creating memorable experiences and 

personalized offers – key elements of experience marketing – influence on firm posi-

tion. 
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NOWY PRODUKT TELEKOMUNIKACYJNY W ASPEKCIE KONWERGENCJI 
 
 
 
 W klasycznym ujęciu przez nowy produkt rozumie się wszystko to, czego 
konsument wcześniej nie mógł kupić. Nowy produkt to pojęcie bardzo szerokie 
– od unikatowych innowacji, będących wynikiem wielonakładowych zaawan-
sowanych badań technologicznych, po modyfikacje już istniejących produktów. 
Można mówić o nowym produkcie z punktu widzenia: 

 producenta – nowością jest produkt o nowych rozwiązaniach technicz-
nych i technologicznych; czyli decyduje tu zastosowanie nowego spo-
sobu wytwarzania, nowej linii technologicznej, zastosowania nowych 
surowców czy konstrukcji, 

 konsumenta, czyli nowy produkt to wyrób zaspokajający nowe potrze-
by lub w odmienny sposób zaspokajający potrzeby już istniejące; o po-
ziomie nowości decyduje zatem konfrontacja jego właściwości z po-
trzebami nabywców. 

 Z nowym produktem związana jest innowacyjność. Działalność innowa-
cyjna to szereg działań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, 
organizacyjnym, finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem jest 
opracowanie i wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i proce-
sów. Niektóre z tych działań są innowacyjne same w sobie, inne zaś mogą nie 
zawierać elementu nowości, lecz są niezbędne do opracowania i wdrożenia 
innowacji. Działalność innowacyjna może być prowadzona przez samo przed-
siębiorstwo na jego własnym terenie (wewnątrz firmy) lub może polegać na 
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nabyciu dóbr, usług, w tym usług konsultingowych, bądź wiedzy ze źródeł ze-
wnętrznych (bywa to określane jako nabycie technologii zewnętrznej w postaci 
materialnej bądź niematerialnej). 
 Znaczenie innowacji jest bardzo doniosłe: innowacje współcześnie to naj-
ważniejsza siła napędowa rozwoju gospodarki – innowacyjność gospodarki jest 
koniecznym warunkiem wzrostu konkurencyjności towarów i usług, pociąga za 
sobą poprawę poziomu i jakości życia.  
 Znaczenie nowości może mieć dwojaki charakter: 

1. produkty całkowicie nowe, tzn. trafiające w potrzeby dotychczas nie 
zaspokojone, a w tym: 
 nowe produkty dla dotychczasowego segmentu rynku, 
 nowe produkty dla nowego segmentu rynku, 

2. produkty już wytwarzane, które lepiej lub gorzej zaspokajają potrzeby 
na inne produkty, a w tym: 
 stare produkty dla dotychczasowego segmentu rynku, 
 stare produkty dla nowego segmentu rynku. 

 Pierwsza grupa nowości w oferowanych produktach dotyczy ich innowa-
cji. Dzięki innowacjom można pobudzić poziom konsumpcji lub „nakierować” 
potencjalnych nabywców na produkty (usługi), które dopiero zostały wprowa-
dzone na rynek. Produkty nowe często trafiają w gusta i upodobania klientów, 
ale tylko nieliczni z nich są skłonni kupować nowości rynkowe. Okres innowa-
cji obejmuje czas od momentu powstania idei nowego produktu do chwili roz-
poczęcia sprzedaży. 
 Innowacje produktowe mogą przejawiać się w postaci radykalnych inno-
wacji (innowacje nieciągłe) pozwalających na otwieranie nowych rynków, lub 
w postaci doskonalszych produktów (innowacje ciągłe), które z kolei pozwalają 
utrzymywać się na dotychczasowych rynkach1. Inną propozycją podziału inno-
wacji produktowych jest podział na: 

 innowacje częściowe polegające na modernizacji, bez zmiany kon-
strukcji zasadniczej, ani nie zmieniające zestawu cech użytkowych wy-
robu, 

 innowacje częściowe zawierające w sobie nowe cechy użytkowe, 

                                                 
1  B. Dobiegała-Korona: Zielone światło dla innowacji. „Nowe Życie Gospodarcze” 1998, 

nr 36, s. 25. 
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 innowacje o charakterze podstawowym, a zatem radykalne. Ten rodzaj 
innowacji reprezentuje innowację całkowitą, przynoszącą nowe, nie-
znane dotąd rozwiązania.2 

 Obok innowacji produktowych występują również innowacje procesowe 
(technologiczne), które umożliwiają wprowadzanie nowych produktów, ale 
także zwiększają produktywność czynników produkcji, obniżają koszty, zapew-
niają elastyczność cen i poprawiają jakość produktów. Wprowadzeniu tych 
innowacji towarzyszą innowacje w organizacji pracy, ale jednocześnie innowa-
cje organizacyjne są warunkiem wstępnym dla innych form innowacji. Mocno 
akcentuje się zatem potrzebę wprowadzania innowacyjnych metod organizacji  
i zarządzania przedsiębiorstwem, kładąc szczególny nacisk na metody, które 
pobudzają ludzi do kreatywnych zachowań, niekonwencjonalnego myślenia 
oraz promując korzyści z innowacji czy otwierając nowe formy współpracy i 
finansowania w dziedzinie innowacyjności3.  
 Przygotowując ulepszanie wachlarza produktów nie należy zapominać  
o zróżnicowaniu potrzeb konsumentów i ich oczekiwaniu na innowacje rynko-
we. P.F. Drucker4 precyzuje pięć następujących zasad wprowadzania innowacji: 

1. systematyczne innowacje zaczyna się od analizy okazji, 
2. z innowacją trzeba wyjść na zewnątrz (aby patrzeć, pytać i słuchać), 
3. innowacja by była skuteczna, musi być prosta i ukierunkowana na coś 

konkretnego, 
4. skuteczne innowacje zaczynają się od małego (starają się załatwić jed-

ną sprawę), 
5. skuteczna innowacja powinna zmierzać do osiągnięcia dominacji na 

rynku. 
 Rozwój dotychczasowych oraz nowych produktów telekomunikacyjnych 
jest czynnikiem wpływającym na sukces operatorów telekomunikacyjnych 
funkcjonujących na coraz bardziej konkurencyjnym rynku telekomunikacyj-
nym. Nowe produkty docierają do nowych rynków, wytwarzają zainteresowa-
nie i lojalność wśród istniejących klientów oraz zwiększają udział operatorów  

                                                 
2  Por. W. Popławski: Mechanizmy procesów innowacyjnych w rozwoju przemysłów wy-

sokiej techniki. Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Toruń 1995, za: B. Pietrzycka: Klasyfika-
cja przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwie. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębior-
stwa” 1998, nr 9, s. 16. 

3  B. Dobiegała-Korona: Zielone światło… op.cit., s. 25. 
4  P.F Drucker: Innowacyjność i przedsiębiorczość. PWE, Warszawa 1992, s. 44. 
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w poszczególnych segmentach rynku. Proces ten jest postępujący, kosztowny  
i trudny do sprecyzowania prognozy, jednakże „nie wprowadzać innowacji to 
znaczy umierać”5 dla firm telekomunikacyjnych. 
 Główną cechą innowacji jest nowość wprowadzona do oferty. Innowacja 
powinna pojawiać się jako pozytywny element, samodzielne rozwiązanie od-
powiadające jakimś potrzebom klientów. Bardzo ważne, by innowacja pod ja-
kimś jednoznacznie identyfikowalnym względem przewyższała rozwiązania 
stosowane dotychczas. Cechą innowacji jest także jej potencjał rynkotwórczy. 
Innowacja powinna także opierać się na przesłankach jakoś zweryfikowanych 
albo na odpowiednich badaniach rynkowych. 
 Wprowadzanie nowych produktów telekomunikacyjnych może być zwią-
zane z: 

 udoskonalaniem istniejących produktów telekomunikacyjnych, 
 zaprzestaniem wprowadzania innowacji opartych o przestarzałe techno-

logie, 
 dynamicznym kontynuowaniem rozwoju produktów opartych na no-

wych technologiach, 
 kontynuowaniem innowacji w celu uzyskania wysokiej klasy produk-

tów telekomunikacyjnych. 
 Ze względu na ciągły dynamiczny rozwój rynku telekomunikacyjnego 
problem zdefiniowania nowego produktu telekomunikacyjnego jest zagadnie-
niem bardzo trudnym i wciąż aktualnym. W Prawie Telekomunikacyjnym moż-
na spotkać się z definicjami usługi telekomunikacyjnej, usługi powszechnej 
oraz usługi o charakterze wzbogaconym. Natomiast nowy produkt telekomuni-
kacyjny nie jest zdefiniowany. 
 Usługa telekomunikacyjna to usługa polegająca głównie na przekazywaniu 
sygnałów w sieci telekomunikacyjnej. Ustawa Prawo Telekomunikacyjne defi-
niuje usługę powszechną6, jako zestaw usług telekomunikacyjnych, jakie po-
winny być dostępne dla wszystkich użytkowników końcowych stacjonarnych 
publicznych sieci telefonicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
z zachowaniem wymaganej jakości i po przystępnej cenie. W skład tej usługi 
wchodzą: 

                                                 
5  Por. K. G. Strouse: Marketing Telecommunications Services Ch., F. Piner, London, 1982, 

s.169. 
6  Por. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Roz. 2 art. 81. 
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1. Przyłączenie pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji 
abonenta z wyłączeniem sieci cyfrowej z integracją usług, zwanej da-
lej „ISDN”. 

2. Utrzymanie łącza abonenckiego z zakończeniem sieci, w gotowości do 
świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

3. Połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe, w tym do sieci ru-
chomych, obejmujące także zapewnienie transmisji dla faksu oraz 
transmisji danych, w tym połączenia do sieci Internet. 

4. Udzielanie informacji o numerach telefonicznych oraz udostępnianie 
spisów abonentów. 

5. Świadczenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych. 
6. Świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych. 

 Z kolei usługa o wartości wzbogaconej to każda usługa telekomunikacyjna 
wymagająca przetworzenia danych o lokalizacji. 
 Przez nowy produkt telekomunikacyjny należy rozumieć nową usługę 
bądź ich pakiet, a także usługi wzbogacone, w których klienci mogą zauważyć 
wyraźną zmianę w stosunku do usług oferowanych na rynku.  
 Przy wprowadzaniu nowego produktu telekomunikacyjnego należy okre-
ślić jego powiązania z produktami już istniejącymi i zakwalifikować jako: 

 produkt zupełnie nowy,  
 zastępujący, 
 rozszerzający (wzbogacający) produkt istniejący. 

 Produkty całkiem nowe są to nowe usługi telekomunikacyjne, które nie 
były dotąd oferowane, bądź usługi, w których klienci mogą zauważyć wyraźną 
zmianę w stosunku do usług oferowanych na rynku. Usługi te wymagają wpro-
wadzenia nowych urządzeń, testowania w różnych warunkach, energicznej akcji 
marketingowej rozpowszechniającej ich nowe możliwości. Prawdopodobień-
stwo skorzystania z tej usługi zależy od wymiernych korzyści, jakie przyniesie 
ona abonentowi.  
 Produkt zastępujący usługi istniejące to przede wszystkim usługi teleko-
munikacyjne o lepszych parametrach technicznych, które wypierają stare usługi. 
Usługi te rozszerzają możliwości zaspokojenia potrzeb klientów. Są one zazwy-
czaj kierowane do tej samej grupy odbiorców. 
 Produkty rozszerzające (wzbogacające) to te które rozszerzają możliwości 
usług telekomunikacyjnych już istniejących oferowanych na rynku.  
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 Nowe produkty telekomunikacyjne, które pojawiają się na rynku są wyni-
kiem zachodzących zmian na rynku telekomunikacyjnym, wymagań klientów 
oraz rynków pokrewnych. Zmiany te są wynikiem zjawiska konwergencji, dla-
tego też poniżej zostanie przybliżone to zagadnienie. 
 Na rynku telekomunikacyjnym oraz innych mediów elektronicznych za-
chodzi zjawisko konwergencji. Polega ono na wzajemnym przenikaniu i zacie-
raniu granic między dotychczas wyodrębnionymi technikami i segmentami 
rynku. Zjawisko to jest rezultatem rewolucji cyfrowej wspomaganej szybkim 
rozwojem innowacyjnych rozwiązań multimedialnych.7 Konwergencja jest 
wynikiem cyfryzacji i komputeryzacji wszystkich mediów, dzięki czemu nabra-
ły one charakteru multimedialnego. Proces konwergencji jest procesem, w któ-
rym rozwój technologii jest wyraźnie ukierunkowany na tworzenie spójnych 
systemów (platform), oferujących usługi do tej pory występujące oddzielnie,  
a także nowe usługi, możliwe dzięki technologii cyfrowej i wykorzystaniu sieci. 
Chodzi przede wszystkim o wynikający z cyfryzacji proces konwergencji tele-
komunikacji i informatyki z radiem i telewizją, powstawanie nowoczesnej in-
frastruktury telekomunikacyjnej, szerokopasmowych sieci multimedialnych 
opartych w znacznym stopniu na instalacjach światłowodowych o ogromnej 
przepustowości oraz przenikanie wynikających z tego technik informacyjno-
komunikacyjnych do wszystkich dziedzin życia. Konwergencja w obszarze 
telekomunikacji stanowi czynnik przyśpieszający rozwój zastosowań innowa-
cyjnych w gospodarce informacyjnej. 
 Zmiany, jakie zachodzą w ostatnich latach w komunikacji elektronicznej 
oddziałują na wszystkie sektory telekomunikacji: od urządzeń końcowych, 
przez ich użytkowników, operatorów i dostawców usług, a na producentach 
systemów i produktów telekomunikacyjnych kończąc. 
 Usługi, które dotychczas były oferowane w odrębnych pod wieloma 
względami sieciach, zróżnicowane ze względu na rynek, rodzaj i stosowaną 
technologię, ulegają stopniowej integracji. Symptomem tych zmian jest również 
konwergencja sieci, czyli przekształcanie istniejących tradycyjnych sieci  
w jedną, niekoniecznie jednorodną strukturę o zasięgu globalnym. 
 Do głównych aspektów, mających największy wpływ na proces konwer-
gencji (rysunek 1) należą: 

                                                 
7  Por. D. Bühler: Konvergenz – der neue Treiber der Telekommunikation. NTZ 1998, nr 

11, s. 48. 
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 aspekt technologiczny, 
 aspekt rynkowy, 
 aspekt prawny. 

 

 Aspekt prawny 
 

Zakres 
liberalizacji rynku 

Aspekt rynkowy 
 
 

  Odbiorcy 
Wielkość popytu na 
usługi konwergentne 

Producenci 
Zachowania 

konkurencyjnych 
podmiotów 

Aspekt 
technologiczny 

 
Technologie  
i standardy 

umożliwiające 
konwergencję 

 
Rys. 1. Podstawy procesu konwergencji 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Jeżeli chodzi o aspekt technologiczny to technologie umożliwiające budo-
wę konwergentnych sieci bardzo szybko ewoluują, co powoduje, że mają ol-
brzymi wpływ na rozwój usług konwergentnych.  
 Aspekt prawny to przede wszystkim regulacje sektora komunikacji elek-
tronicznej. Działaniem, które sprzyja procesom konwergencji jest jednolita re-
gulacja odnosząca się do rynku komunikacji elektronicznej w krajach człon-
kowskich Unii Europejskiej. Procesom konwergencji sprzyja liberalizacja ryn-
ków. 
 Aspekt rynkowy to odbiorcy i producenci. Tempo i rozwój konwergencji 
zależy również od odbiorców, od ich akceptacji i postrzegania usług konwer-
gentnych. Przede wszystkim zależy od dostępności tychże usług oraz od ich 
cen. Natomiast w przypadku producentów, procesom konwergencji będzie 
sprzyjało ich zaangażowanie w budowę sieci konwergentnej na podstawie do-
stępnej technologii, aby zwiększyć swoją atrakcyjność w stosunku do klientów 
wobec operatorów konkurencyjnych. Chodzi tu również o zaangażowanie pro-
ducentów sprzętu w opracowywanie i wdrażanie infrastruktury oraz urządzeń 
konwergentnych. 
 Wraz z rozpoczęciem się procesu konwergencji struktura łańcucha warto-
ści zmieniła się, co przedstawia rysunek 2. 
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Użytkownicy 

Komputer PC, odbiornik telewizyjny z „set-top box”. Palmtop, wideotelefon, 
komputer w sieci 

Sieć 
telekomunikacyjna 

Otwarta sieć 
telekomunikacyjna 

Sieć telewizji cyfrowej Sieć telewizji cyfrowej 
z kanałem zwrotnym 

Dostawca usług 
telekomunikacyjnych 

Dostawca usług 
informatycznych 

Dostawca rozsiewczych 
usług wideo 

Zawartość 
informacyjna 

 
Rys. 2. Łańcuch wartości przy procesie konwergencji 

Źródło: Konwergencja telefonii stałej, telefonii komórkowej, sieci internetowych i tele-
wizji kablowej a rynek w Polsce. Red. W. Borucki. Wyd. ITTI, Poznań 2000, s. 1-16. 

 
 Zmiany w łańcuchu wartości następują z takich powodów jak:8 

 coraz większej niezależności przenoszonej informacji od platformy 
transmisyjnej, co pozwala na oferowanie podobnych usług w różnych 
sieciach, 

 możliwości niezależnego dostarczania usług i infrastruktury, co unieza-
leżnia nowe podmioty od jednej platformy transmisyjnej i umożliwia 
im wejście na rynek bez konieczności znacznych inwestycji w budowę 
własnej infrastruktury, 

 bezpośredniego dostępu twórców treści informacyjnej do klienta i roz-
woju handlu elektronicznego, 

 trudności z samodzielnym inwestowaniem w rozwój infrastruktury  
i podaż nowych usług, 

 konieczności przekwalifikowania (oraz ciągłego dokształcania) perso-
nelu i kadry zarządzającej przedsiębiorstw, związanego z wprowadza-
niem innowacyjnych usług nie będących jedynie prostym rozszerze-
niem dotychczasowej oferty. 

 Ze względu na podstawowe aspekty mające wpływ na proces konwergen-
cji może on przybierać różną formę (rysunek 3).  

                                                 
8  Por. Konwergencja telefonii …, op.cit., s. 1-16. 
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Rys. 3. Rodzaje konwergencji 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Do podstawowych rodzajów konwergencji należą: 

a. konwergencja rynkowa: 
 konwergencja pozioma, 
 konwergencja pionowa. 

b. konwergencja usługowa, 
c. konwergencja technologiczna, 
d. konwergencja regulacyjna. 

 Konwergencja rynkowa to łączenie się podmiotów gospodarczych oraz 
posiadanie przez tych samych akcjonariuszy udziałów w przedsiębiorstwach 
działających na różnych sektorach rynku. Może także zaistnieć sytuacja, kiedy 
to firmy prowadzące wcześniej działalność jednego rodzaju wydzielają ze swo-
ich struktur kolejne podmioty, które zaczynają zajmować się nowym typem 
działalności. Konwergencja pozioma polega na łączeniu się przedsiębiorstw  
w ramach tego samego obszaru łańcucha wartości dodanej, czyli są to przykła-
dowo alianse pomiędzy dostawcami infrastruktury telekomunikacyjnej. Nato-
miast konwergencja pionowa oznacza łączenie się podmiotów z różnych obsza-
rów łańcucha wartości, czyli np. operatorów telekomunikacyjnych i dostawców 
infrastruktury.  
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 Konwergencja usługowa jest procesem przejawiającym się w:9 
 migracji usług, typowych dotąd dla danego sektora, do innego sektora, 

najczęściej przy pomocy innych technologii10, 
 oferowaniu usług wspólnych – zarówno usług znanych oraz oferowa-

nych dotąd w sieciach tradycyjnych, jak i usług całkiem nowych, które 
zostały wykreowane dlatego, że powstały nowe możliwości związane  
z istotą działania sieci konwergentnych, 

 powstawanie usług wspierających substytucję sieci, tzn. usług upodab-
niających jedną sieć do drugiej. 

 Migracja usług przejawia się chociażby w dostępie do sieci Internet, która 
wcześniej dostępna tylko poprzez tradycyjne łącza telefoniczne, z czasem stała 
się dostępna przez sieć telewizji kablowej, czy też poprzez telefony komórko-
we. Oferowanie usług wspólnych to przykładowo zbiorczy biling. Przykładem 
substytucji jest fakt, iż abonenci sieci stacjonarnych rezygnują z usług operatora 
świadczącego usługi telefonii stacjonarnej wybierając ofertę operatora telefonii 
komórkowej. 
 Nowe produkty i usługi telekomunikacyjne znajdują obecnie zastosowanie 
we wszystkich gałęziach gospodarki. Coraz szybszy postęp techniczny wymu-
sza wręcz stosowanie ich przez każdy podmiot gospodarczy, chcący utrzymać 
się na rynku natomiast coraz szersza gama bardzo różnorodnych usług przy 
jednoczesnym spadku cen tych usług sprawia, iż także klienci indywidualni 
korzystają z coraz to nowszych rozwiązań potrzebnych zarówno w życiu pry-
watnym jak i zawodowym.  
 Jak więc można zauważyć, z jednej strony, nowe produkty telekomunika-
cyjne wywierają olbrzymi wpływ na (właściwie) wszystkie inne obszary.  
Z drugiej jednak strony nowe usługi telekomunikacyjne w coraz większym 
stopniu korzystają także z rozwiązań wykorzystywanych dotychczas w innych 
gałęziach gospodarki. Ponadto firmy (szczególnie operatorzy, którzy wcześniej 
posiadali pozycję monopolistyczną) ze względu na regulacje rynkowe i postę-
pującą liberalizację mają do czynienia z coraz większą konkurencją, zarówno ze 
strony firm traktujących działalność telekomunikacyjną jako podstawową, jak 

                                                 
9  Por. Konwergencja …, op. cit.,  s. 1-5. 
10  Ta cecha konwergencji usługowej ma również swój odpowiednik w konwergencji tech-

nologicznej. 
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również ze strony graczy, których podstawowa działalność jest usytuowana  
w innych branżach (telewizje kablowe, dostawcy Internetu).  
 Wszystko to doprowadza do tego, że trzymanie się wypracowanego przez 
lata modelu biznesowego przestaje być opłacalne. Z tego względu duże firmy 
telekomunikacyjne, aby ratować pozycję rynkową a mniejsze firmy, aby nie 
zostawać w tyle za innymi konkurentami zaczynają rozwijać i świadczyć (bądź 
mają zamiar w najbliższym czasie to zrobić) nowe produkty, nowoczesne usłu-
gi, w tym zwłaszcza: szybki dostęp do Internetu, VOIP oraz pakiety łączące 
telefonię, Internet i telewizję, czyli tzw. usługi triple play. Tego typu usługi są 
również wynikiem postępującej konwergencji dotyczącej zarówno techniki  
i technologii, samych usług, jak też branż.  
 Największy wpływ na rozwój nowych usług telekomunikacyjnych ma 
rozwój i konwergencja pozwalająca na świadczenie przez jednego oferenta 
coraz szerszej gamy usług (np. usługa triple play). 
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 Rynek Usług Telekomunikacyjnych (RUT) podlega dynamicznym zmia-
nom. Znaczący wpływ na ten stan ma: 

 przeprowadzona liberalizacja RUT, 
 dokonujący się postęp techniczno- technologiczny. 

 Jednym z efektów postępu techniczno-technologicznego było pojawienie 
się telefonii komórkowej (TK), która stopniowo zaczęła przekształcać się  
w znaczący, a później dominujący segment RUT. 
 Na rynku telefonii stacjonarnej (RTS),  mimo spadku cen połączeń a zara-
zem istnienia możliwości wyboru operatora i w konsekwencji większych moż-
liwości wyboru atrakcyjnej oferty, klienci tego segmentu rynku wykonują coraz 
mniej połączeń. Fakt ten w powiązaniu ze spadkiem taryf  powoduje, że spadają 
przychody z tego segmentu rynku.  
 Natomiast rynek telefonii komórkowej (RTK) charakteryzuje się dyna-
micznym wzrostem, zarówno pod względem liczby użytkowników, liczby wy-
konywanych połączeń i łącznego czasu ich trwania. W 2007 roku tzw. nominal-
na penetracja tego rynku przekroczyła 100%. Można wręcz zaryzykować 
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stwierdzenie, że telefonia ruchoma w coraz większym stopniu zastępuje telefo-
nię stacjonarną.1 
 Jednym z podstawowych mierników rozwoju telefonii komórkowej jest 
liczba kart SIM przypadających na 100 mieszkańców oraz liczba użytkowników 
TK. Dane dotyczące tych dwóch wielkości pokazuje rysunek 1. 
 

Rys. 1. Liczba aktywnych kart SIM na 100 mieszkańców Polski (w proc.) oraz liczba 
użytkowników TK w Polsce (w mln) 

Źródło: WSJ 8.01.09 za Audytel oraz GUS. 

 
 Powyżej przedstawione dane pozwalają mówić o rynku nasyconym, gdzie 
zdobycie nowych klientów jest coraz trudniejsze. Ponadto na rynku tym poja-
wiają się nowi operatorzy. W tej sytuacji osiągnięcie sukcesu rynkowego jest 
sporym wyzwaniem i wiąże się z: 

 koniecznością oferowania usług użytkownikom już mającym telefon, 
 stosowaniem konkurencji cenowej i pozacenowej (rozbudowa oferty 

usług dodatkowych - mobilny Internet, płatności przez telefon, telewi-
zja mobilna), 

 poprawą obsługi klienta, 
 rosnącą konkurencją między największymi graczami (chęć zostania li-

derem, chęć zniechęcenia nowych graczy i potencjalnych przed wej-
ściem na rynek). 

 Wartość RTK w Polsce mierzona wielkością przychodów z działalności 
telekomunikacyjnej osiąganych przez dysponujących własna infrastrukturą sie-

                                                 
1  Zob. http://www.gsmonline.com.pl/portal/news/news.jsp?s0n_id=19605 za: Raport  

o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2007 roku, UKE kwiecień 2008. 
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ciową operatorów telefonii ruchomej stale rośnie. W 2007 roku rynek ten 
zwiększył swoją wartość w stosunku do roku poprzedniego o prawie 7% i osią-
gnął poziom ponad 23122 mln zł.2 Natomiast w roku 2007, podobnie jak to 
miało miejsce w latach ubiegłych, zmniejszał się wskaźnik ARPU (średni do-
chód z abonenta). Według prognoz Analysys Research z września 2007 roku 
wskaźnik ten wyniósł dla Polski 51,54 zł. 
 Współczesny Rynek Telefonii Komórkowej (RTK) w Polsce charakteryzu-
je się dominacją trzech operatorów: 

 Orange, 
 Plus, 
 Era. 

 Udziały głównych firm w polskim RTK mierzone liczbą użytkowników 
pokazuje rysunek 2. 
 

 
 
Rys. 2. Udziały operatorów polskiego RTK wg liczby użytkowników 

Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2007 roku, UKE kwiecień 2008, 
s. 45. 

 
 Dominacja trzech operatorów na polskim RTK trwa od wielu lat i pozwala 
stwierdzić funkcjonowanie oligopolu, na którym operatorzy telefonii komórko-
wej (OTK) nie konkurowali obniżaniem cen rozmów, ale głównie rodzajem  
i cenami oferowanych aparatów telefonicznych. 

                                                 
2  Wartość szacowana wielkością przychodów netto. Zob. Raport o stanie rynku telekomu-

nikacyjnego w 2007 roku, UKE kwiecień 2008, s. 44. 
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 Bardziej dostrzegalne zmiany w obszarze polskiego RTK zaczęły zacho-
dzić od roku 2006 w związku z: 

 wejściem następnych OTK dysponujących własną infrastrukturą, 
 pojawieniem się Operatorów Wirtualnych (OW). 

 Spośród nowych OTK dysponujących własną siecią i rozbudowujących tę 
sieć szczególnym dynamizmem wykazuje się firma Play ( P4). Firma ta od po-
czątku istnienia chciała konkurować zarówno na rynku pre-paid jak i na rynku 
ofert abonamentowych oraz przede wszystkim na rynku roamingu i mobilnego 
dostępu do Internetu. Stało się to jednak możliwe dopiero obecnie, w momencie 
gdy Play ma bardziej gęstą sieć własnych nadajników3, co pozwala mu także 
mniej płacić za korzystanie z nadajników Polkomtela.4  
 Play w marcu roku 2008 posiadał już 1 milion klientów, a na koniec wrze-
śnia tego roku - 1,7mln5. 33% jego klientów korzystało z usług abonamento-
wych, a pozostałe 67% z ofert na kartę. Proporcja ta jest obecnie standardem na 
rynku i stosunek ilości klientów abonamentowych do klientów korzystających  
z pre-paidu jest podobny – a więc 30:70 - także u pozostałych operatorów.6 
Firma Play zakłada osiągnięcie progu rentowności w roku 2010 przy pozyska-
niu ponad 5 mln użytkowników. Chociaż na rynku, na którym skończył się la-
winowy wzrost bazy pre-paid może to być trudne, to należy pamiętać, iż dzięki 
swojej strategii Play wchodząc na rynek jako czwarty operator, bez trzech mie-
sięcy reklamowych i posiadając jedynie relatywnie niewielką sieć sprzedaży7, 
wygenerował lepszy wynik niż Era. Gdyby, więc brać pod uwagę wyniki sprze-
dażowe za rok 2007, to Play byłby trzecią marka na polskim rynku telefonii 
komórkowej.8  
 Sukces Play jest niewątpliwie powiązany z faktem, iż: 

 P4 konkuruję niską ceną (ostatnio zaoferował nową ofertę pre-paidową 
„fresh”9), 

                                                 
3  Sygnał z własnych nadajników operatora dociera już do 60% ludności. 
4  Zob. Odświeżony pre-paid Playa, Gazeta Wyborcza, 6.03.2009. 
5  TP SA gra brzydko, bo się nas obawia, Gazeta Wyborcza, 17.11.08. 
6  Por. Ostatni nie znaczy najsłabszy, Media & Marketing Polska, 9-15 kwietnia 2008. 
7  Play pozyskał sieć sklepów Germanom kosztem Ery i posiadał w roku 2008 440 punk-

tów sprzedaży. 
8  Por. Ostatni nie znaczy najsłabszy, Media & Marketing Polska, 9-15 kwietnia 2008. 
9  Minuta połączenia do wszystkich sieci kosztuje 29gr, SMS 9gr, MMS 19gr a przesłanie 

100kb danych 12gr. 
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 promuje kampanię porównawczą, z której wynika, że połączenia z Play 
do innych sieci są tańsze niż wewnątrz tych sieci). 

 Firma Play uważa, iż polskie spółki – Orange, ERA, PLUS śrubuja ceny  
i w ten sposób poprawiają rentowność swych właścicieli i stara się ten fakt wy-
korzystać do wzmocnienia swej pozycji rynkowej.10 
 Oczywiście tak dobre wyniki mogą zostać nieco pogorszone w momencie 
gdy zaczynają się kończyć pierwsze roczne kontrakty i część klientów będzie 
chciała zmienić operatora. Z tego względu Play zebrał specjalny zespół ludzi, 
których zadaniem jest opracowanie tzw. kampanii utrzymaniowych i upsa-
le’owych. 
 Ponadto pewną słabością P4 jest niewątpliwie zasięg (szczególnie Interne-
tu). Jednak zasięg szybkiego Internetu 3G także u konkurencji jest ograniczony 
wyłącznie do obszaru kilku miast. Zarazem nie należy zapominać, że Play ma 
zamiar w ciągu dwóch lat zbudować największą sieć 3G w Polsce. 
 Należy jednak pamiętać, że Play korzysta przejściowo z pewnych prefe-
rencji regulacyjnych. Wiąże się to z faktem, że Play, dzięki regulacjom UKE 
korzysta  z wyższych niż konkurenci stawek MTR (opłat ponoszonych przez 
operatorów za to, że abonent jednej sieci dzwoni do abonenta innego operato-
ra).11 
 Wśród nowych operatorów krajowego RTK uwagę należy zwrócić także 
na firmę CenterNet i Mobyland. Centernet ma zamiar być piątym operatorem 
infrastrukturalnym (OI) a Mobyland szóstym. Centernet ma zamiar zacząć zara-
biać na swojej działalności po mniej więcej 3 latach, co oznacza jednocześnie 
zdobycie w tym okresie 1 mln klientów. Natomiast Mobyland zakłada notowa-
nie zysków dopiero po 5-6 latach działalności.12 
 Te dwie firmy aby osiągnąć zakładane plany muszą konkurować przede 
wszystkim w zakresie cen (ponieważ jest to w Polsce ciągle najważniejszy 
czynnik przy wyborze oferty telekomunikacyjnej) w przeciwieństwie do „sta-
rych” operatorów którzy relatywnie większy nacisk powinni położyć na wzbo-

                                                 
10  Przykładem podpierającym taki punkt widzenia mogą być np. opłaty pobierane przez 

Orange za korzystanie z Internetu szerokopasmowego w Wlk. Brytanii i w Polsce. W Wlk. Bryta-
nii pakiet Orange Internet Everywhere to równowartość około 67zl. W Polsce porównywalny 
pakiet Orange Free Premium to miesięczny wydatek około 120zł (zob. rozmowa z Chrisem Ban-
nisterem, Prezesem Spółki P4 – Gazeta Wyborcza, 17.11.08). 

11  TP SA gra brzydko, bo się nas obawia, Gazeta Wyborcza, 17.11.08. 
12  Operatorzy mobilni szykują się do walki o utrzymanie klientów, Wall Street Journal Pol-

ska, 2.01.2008. 
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gacanie swojego portfolio usługowego. Ponadto nowi operatorzy powinni sku-
pić się na walce o klientów abonamentowych, ponieważ ci z reguły zapewniają 
większe przychody. 
 Ważnym kierunkiem przekształceń polskiego RTK jest pojawienie się po 
stronie podażowej tego rynku tzw. operatorów wirtualnych (OW), nie dysponu-
jących własna siecią i korzystających w tym zakresie z dzierżawienia łącz od 
operatorów infrastrukturalnych. 
 Poniższa tabela pokazuje OW funkcjonujących na polskim rynku oraz 
operatorów dzierżawiących tym firmom łącza. 

Tabela 1 
 

Operatorzy wirtualni w Polsce 
 

Operatorzy Infrastrukturalni Operatorzy Wirtualni 

PTC MEC, Polsat 

PTK Centertel Avon, MNI, Wirtualna Polska 

Polkomtel Gadu-Gadu, Carrefour, Dialog, P4, mBank 
 
Źródło: Powolny marsz wirtualnych operatorów, Rzeczpospolita, 27 marca 
2008. 
 
 Pierwszym OW na polskim rynku był mBank. Firma ta uruchomiła swoje 
usługi pod koniec 2006 roku po bardzo szybkim zawarciu umowy o współpracy 
z Polkomtelem. MBank konsekwentnie realizuje strategię oferowania usług 
komórkowych, które są marketingowym wsparciem dla podstawowej działalno-
ści. Obecnie mBank nie planuje żadnych rewolucji w ofercie, tylko drobne 
zmiany takie jak : tańsze połączenia, automatyczne doładowania z konta mBan-
ku itp. Trzeba jednak wskazać, że korzyści jakie w tym zakresie mBank oferuje 
swoim klientom nie skłaniają ich do masowej rezygnacji z usług wielkich ope-
ratorów.13 
 W zupełnie inny sposób ma zamiar postępować Mobile Entertainment 
Company (MEC). Spółka nie oferuje specjalnie niskich cen ale konsekwentnie 
buduje wizerunek marki Mobilking skierowanej głównie do młodych męż-
czyzn.  

                                                 
13  Powolny marsz wirtualnych operatorów, Rzeczpospolita, 27.03.2008. 
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 Natomiast MNI (spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych) chce oferować usługi komórkowe własnym klientom telefonii 
stacjonarnej oraz niszową markę dla miłośniczek wróżb. Już pod koniec 2007 
roku firma poinformowała pod jakimi markami będzie świadczyć usługi, ale 
dopiero w 2008 roku uruchomiła ich dystrybucję. MNI chce raczej udostępniać 
usługi, umożliwiając innym firmom działanie jako OW.14 
 Należy pamiętać, iż na całym świecie działa od 350 do 400 OW. Według 
firmy badawczej Pyramid Research w 2006 roku obsługiwały one 86 mln klien-
tów. W tym samym czasie na świecie było 2,7mld klientów w sieciach komór-
kowych. A więc OW miały jedynie 3-4% udział w rynku.15 
 Wyniki funkcjonujących na polskim rynku OW trudno uznać za zadowala-
jące. Czterej gracze, którzy rozpoczęli działalność w 2007 roku zdołali do koń-
ca marca 2008 roku zebrać mniej niż 100 tys. klientów. Głównych przyczyn 
słabej pozycji OW można upatrywać przede wszystkim w braku posiadania: 

 odpowiednio rozpoznawalnej marki; 
 dobrze rozbudowanej sieci sprzedaży; 
 odpowiedniego sprzętu; 

a także w takich czynnikach jak: 
 wysokie opłaty za infrastrukturę techniczną, które stanowią nawet 60-

70% wszystkich wydatków, 
 zbyt późne wejście OW na rynek (gdy OI mieli już 100% penetrację na 

rynku), 
 tradycjonalizm polskich klientów, którzy dość niechętnie zmieniają 

firmę telekomunikacyjną, 
 niedostrzeżenie ruchów konkurencji (szczególnie olbrzymiej kampanii 

Play, która przyćmiła działania innych).16 
 W obecnej sytuacji szansę na odniesienie sukcesu rynkowego mają ci OW, 
którzybędą w stanie: 

 obniżyć cenę, 
 pozyskać niszowe grupy odbiorców lub 
 posiadają bogatych udziałowców.17 

                                                 
14  Powolny marsz wirtualnych operatorów, Rzeczpospolita, 27.03.2008. 
15  Tamże 
16  Por. Porażka wirtualnych operatorów, Word Street Journal Polska, 27.02.08. 
17  Tamże 
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 Wiele firm było zainteresowane statusem OW.18 Z formalnego punktu 
widzenia może nim zostać każdy – potrzeba właściwie tylko: 

 posiadać umowę z OI, 
 wybrać pewną grupę klientów, 
 mieć pomysł na biznes. 

 Jednak dla opłacalności przedsięwzięcia trzeba miesięcznie sprzedawać 
minimum 30 tys. minut rozmów (to może wymagać świadczenia nie tylko usług 
telekomunikacyjnych ale także telefonii internetowej).19 
 Chociaż wykupienie połączeń hurtowo pozwala płacić za nie mniej niż 
płacą zwykli abonenci, to zostanie OW w rzeczywistości nie jest takie proste. 
Przede wszystkim trzeba porozumieć się z OI, a ci na porozumienia takie nie są 
zbyt otwarci. OI zarabiają dużo i nie bardzo chcą się tymi zyskami dzielić. Uzy-
skanie porozumienia satysfakcjonującego obie strony nie jest więc łatwe, po-
nieważ OI domagają się wiedzy na temat: 

 wiarygodnych szacunków bazy klientów, 
 sposobu dystrybucji, 
 serwisu, 
 wiarygodności finansowej.20 

 Trzy pierwsze elementy OW chcieliby zachować dla siebie jako tajemnicę 
handlową i taką utrzymywać przynajmniej do momentu rozpoczęcia działalno-
ści.  
 Ponadto często podkreśla się znaczenie faktu posiadania odpowiedniego 
doświadczenia w telekomunikacji. To chociaż może okazać się potrzebne nie 
jest – jak pokazują zagraniczne przykłady21 – konieczne. 
 Z jednej strony, uwzględniając podstawową rolę zapewnienia dostępu do 
sieci na satysfakcjonujących warunkach, szczególną szansę efektywnego funk-
cjonowania na polskim rynku mogą mieć dwaj operatorzy: 

 WP Mobi, która wykorzystuje infrastrukturę sieci Orange22 i jest wła-
ściwie tylko resellerem usług tej sieci.23 Ponadto WP mobi będzie mógł 

                                                 
18  W roku 2206 ponad 100 firm ubiegało się o status OW. Zob. Każdy może być operato-

rem, Dziennik, 11.09.2006. 
19  Zob. Word Street Journal Polska, 11.09.06 
20  Zob. Każdy może być operatorem, Dziennik, 11.09.2006. 
21  Np. klub piłkarski Charleroi w Belgii działa jako mobilny operator RCSC Mobile i oferu-

je m. in takie usługi jak SMS wyświetlany na stadionowym bilboardzie. Ponadto wszystkie opłaty 
są przekazywane na potrzeby klubu, co dodatkowo zachęca fanów tej drużyny do korzystania  
z usług tej firmy. 
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korzystać z sieci sklepów Orange i TP SA czyli z ponad 1000 punktów 
w skali kraju; 

 Halo Polsat, który planuje połączenie oferty komórkowej w pakietach  
z telewizją a ponadto posiada własny system bilingowy i własne cen-
trum obsługi klienta.24 

 Z drugiej jednak strony, jak pokazała praktyka gospodarcza marka WP 
mobi nie tylko nie osiągnęła zamierzonych celów (m.in. szybkiego zdobycia 
250 tys. klientów25), ale najprawdopodobniej zostanie zamknięta w niedługiej 
przyszłości przez Grupę Telekomunikacji Polskiej SA.26 
 Dotychczasowe wyniki OW wskazują, że na polskim rynku jest miejsc dla 
niewielu OW. Uwzględniając doświadczenia OW na świecie można przyjąć, iż 
miejsce na rynku zachowają ci, którzy: 

 silnie się promują, 
 kierują usługi do wybranych segmentów, 
 mają konkurencyjne ceny (co może być trudne uwzględniając wysokie 

opłaty krajowych OW za dzierżawioną infrastrukturę techniczną). 
 Dalsze dostrzegalne zmiany na polskim RTK raczej nie będą zachodziły 
szybko. Wynika to przede wszystkim z: 

 silnej pozycji rynkowej kluczowych 3 operatorów polskiego RTK przy 
osiągniętym dużym nasyceniu tego rynku, 

 dużej zdolności finansowej tych 3 operatorów wynikającej ze znacz-
nych uzyskiwanych zysków i silnej pozycji ekonomicznej głównych 
udziałowców tych operatorów. 

 Wyraźniejszego skruszenia oligopolu 3 głównych operatorów polskiego 
RTK możnaby przede wszystkim oczekiwać w przypadku: 

 znalezienia przez nowych operatorów polskiego RTK, w tym OW, sil-
nych partnerów strategicznych skłonnych finansowo wesprzeć nowych 
operatorów (co w czasie obecnego kryzysu jest szczególnie trudne), 

 zastosowania przez nowych operatorów na wzór Playa bardziej agre-
sywnych strategii rynkowych, które jednak wiążą się z koniecznością 
zwiększenia wydatków, 

                                                                                                                        
22  Obie firmy należą do grupy Telekomunikacji Polskiej SA. 
23  WP mobi – nowy gracz na rynku komórkowym, Word Street Journal Polska, 6.07.2007. 
24  Gdzie ta wirtualna rewolucja, Gazeta Wyborcza 19.03.2008. 
25  WP mobi udało się zdobyć jedynie około 2,5tys. klientów. 
26  Pierwsza wirtualna sieć wypada z gry, Rzeczpospolita 19.03.2009. 
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 stosowania przez Komisję Europejską oraz UKE  rozwiązań regulacyj-
nych promujących nowych operatorów RTK, w tym OW. 
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– PRESENT SITUATION AND DIRECTION OF CHANGES 

 

 

Summary 

 
 The polish mobile phone market is a very important part of the polish telecommu-

nication market. It is also one of the most dynamic growing segments regarding the 

amount of users as well as the volume of calls. The article describes the present situa-

tion and the most important changes on this market. 
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Wprowadzenie 
 
 Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest statystyczna analiza 
dynamiki liczby abonentów telefonii komórkowej w Polsce, budowa odpowied-
niego modelu prognostycznego i próba jego wykorzystania do krótkookresowe-
go prognozowania. 
 
 
1. Wstępna analiza dynamiki przy użyciu metod indeksowych  
 
 Wykorzystując, powszechnie stosowane w statystyce1, metody indeksowe 
w tabeli 1 zaprezentowane zostały dane o liczbie abonentów telefonii komór-
kowej w Polsce (w mln) w latach 1998-2008 (a dokładniej o liczbie aktywnych 
kart SIM) oraz wyniki obliczeń przyrostów absolutnych oraz indeksów indywi-
dualnych. 
 
 

                                                 
1  Por.: Klóska R., Czyżycki R.: Wybrane zagadnienia ze statystyki. ECONOMICUS, 

Szczecin 2008, s. 56-67. 
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Tabela 1 
 

Liczba abonentów telefonii komórkowej - wybrane metody indeksowe 
 

Lata Yt 1t/ty  o/ty 1t/ti  o/ti  
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

1,9 
4,0 
6,7 
9,6 

13,9 
17,4 
23,1 
29,2 
36,8 
41,5 
44,0 

- 
2,1 
2,7 
2,9 
4,3 
3,5 
5,7 
6,1 
7,6 
4,7 
2,5 

0 
2,1 
4,8 
7,7 

12,0 
15,5 
21,2 
27,3 
34,9 
39,6 
42,1 

- 
2,1053 
1,6750 
1,4328 
1,4479 
1,2518 
1,3276 
1,2641 
1,2603 
1,1277 
1,0602 

1 
2,1053 
3,5263 
5,0526 
7,3158 
9,1579 

12,1579 
15,3684 
19,3684 
21,8421 
23,1579 

 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z: www.stat.gov.pl; www.money.pl; 
www.news.pasjagsm.pl. oraz www.it.wnp.pl. 

 
 Interpretując zaprezentowane w tabeli 1 wyniki analiz należy stwierdzić, 
że w okresie objętym badaniem liczba abonentów telefonii komórkowej w Pol-
sce z roku na rok wyraźnie rosła, przy czym: 

1. w porównaniu do roku poprzedniego największy absolutny wzrost 
liczby abonentów telefonii komórkowej wystąpił w roku 2006 (o 7,6 
mln) a największy procentowy wzrost odnotowano w roku 1999  
(o 110,53%); należy jednak zauważyć, że wzrost liczby aktywnych 
kart SIM o 2,1 mln w roku 1999 w stosunku do roku poprzedniego 
stanowił wówczas przyrost o 110,53% a zaobserwowany wzrost w ro-
ku 2008 o 2,5 mln w porównaniu do roku poprzedniego stanowił pro-
centowy przyrost jedynie na poziomie 6,02%; 

2. w odniesieniu do roku 1998 (początkowego okresu badania przyjęte-
go za podstawę porównań miar jednopodstawowych) liczba abonen-
tów telefonii komórkowej w roku 2008 była większa o 42,1 mln, czyli 
o 2215,79%.  

 Zaobserwowana rosnąca tendencja rozwojowa liczby abonentów telefonii 
komórkowej w Polsce w całym przedziale czasowym objętym badaniem teore-
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tycznie pozwala wykorzystać – jako miarę syntetyczną – średnie tempo zmian. 
Interpretując uzyskany wynik w sposób następujący w latach 1998-2008 liczba 
abonentów telefonii komórkowej w Polsce rosła z roku na rok średnio o 33,06% 
należy jednak pamiętać, że w początkowym okresie badania obserwowano 
znacznie wyższe przyrosty względne niż ostatnio i w związku z tym nie należy 
oczekiwać, że na koniec roku 2009 liczba aktywnych kart SIM będzie o prawie 
1/3 większa niż w roku 2008, co dawałoby liczbę abonentów telefonii komór-
kowej ponad 58,5 mln. 
 Celem ustalenia krótkookresowej prognozy wskazana jest zatem budowa  
i ekstrapolacja takiego modelu, który w sposób zadowalający opisywałby ob-
serwowaną dotychczas tendencję rozwojową analizowanego w czasie zjawiska. 
 
 
2. Budowa modelu prognostycznego 
 
 Klasyczne modele trendu należą do szczególnej klasy modeli ekonome-
trycznych, w których w roli zmiennej objaśniającej występuje czas2. Wstępna 
analiza dynamiki jak również ocena wzrokowa rozrzutu punktów empirycznych 
skłoniły autorów do zaproponowania – jako funkcji matematycznej obrazującej 
zmiany obserwowanego w czasie zjawiska – logarytmicznego modelu szeregu 
czasowego z lat 2004-20083 o postaci: 

t10t utlnY    
gdzie:  

tY  - zmienna obrazująca poziom badanego zjawiska w czasie, 

10 ,   - parametry strukturalne, 

t - zmienna czasowa postaci nt ,...,3,2,1  

tu  - składnik losowy. 
 

                                                 
2  Znaczenie czynnika czasu w badaniach ekonomicznych podkreślają J. Hozer i J. Za-

wadzki m.in. w pracach: J. Hozer: Czynnik czasu w ekonomii. Wiadomości Statystyczne nr 8 
1989, GUS, Warszawa 1989, s. 7-10, J. Hozer i J. Zawadzki: Zmienna czasowa i jej rola w bada-
niach ekonometrycznych. PWN, Warszawa 1990.  

3  Ze względu na zaobserwowane wyraźnie gasnące tempo wzrostu w ostatnich latach przy-
jęto ostatnich pięć lat jako postulowaną minimalną liczbę obserwacji do budowy klasycznego 
modelu prognostycznego.  
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 Jego postać zlinearyzowaną estymowano metodą najmniejszych kwadra-
tów a oceny jakości oszacowanego modelu dokonano stosując odpowiednie 
miary i testy statystyczne4, przy czym wyniki ekonometrycznego modelowania 
liczby abonentów telefonii komórkowej w Polsce w latach 2004-2008 przed-
stawiono na rysunku 2. 
 

 
N=5 

Podsumowanie regresji zmiennej zależnej:   Y  
R= ,98907610 R^2= ,97827153 Skoryg. R2= ,97102871 
F(1,3)=135,07 p<,00137 Błąd std. estymacji: 1,4782 

BETA Bł. std. B Bł. std. t(3) poziom p 

W. wolny  21,97777 1,295057 16,97051 0,000446 

lnT 0,989076 0,085105 13,51671 1,163042 11,62186 0,001368 
 

Rys. 2. Wyniki modelowania liczby abonentów telefonii komórkowej przy użyciu pro-
gramu Statistica 8.0. 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne. 

 
 Na podstawie otrzymanych rezultatów możemy stwierdzić, że zbudowany 
model pozytywnie przeszedł weryfikację, bowiem: 

1. jedynie w 2,17% zmiany badanej liczby abonentów telefonii komór-
kowej w Polsce w latach 2004-2008 nie są wyjaśniane przez oszaco-
wany model i tym samym dopasowanie modelu do danych rzeczywi-
stych wynosi aż 97,83%; 

2. weryfikując współczynnik korelacji wielorakiej:   posta-
wiono następujące hipotezy: 

0R:H0   
0R:H1   

przy czym ze względu na fakt, iż na z góry przyjętym poziomie istotności  
05,0  );13,1007,135  OKF  

należy odrzucić hipotezę zerową na korzyść alternatywnej, co oznacza, że 
współczynnik korelacji wielorakiej jest statystycznie istotny a tym samym sto-
pień dopasowania modelu do danych empirycznych jest dostatecznie duży; 

                                                 
4  Szerzej na ten temat w: Czyżycki R., Hundert M., Klóska R.: Wybrane zagadnienia  

z ekonometrii. ECONOMICUS, Szczecin 2005, s. 47-87. 

9891,0R
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1. wartości rzeczywiste liczby abonentów telefonii komórkowej w Polsce 
w badanym okresie i wartości teoretyczne otrzymane na podstawie 
oszacowanego modelu różnią się między sobą średnio o 1,4782 mln; 

2. udział odchylenia standardowego reszt w średniej wartości badanej 
liczby abonentów jest niewielki i wynosi 4,23%; 

3. celem oceny istotności parametrów strukturalnych przy użyciu testu t-
Studenta postawiono następujące hipotezy: 

0:H i0   
0:H i1  , 

przy czym, w obu przypadkach spełniony jest warunek przesądzający w prakty-

ce o istotności parametru 2
iat , co pozwala hipotezę zerową odrzucić na 

korzyść hipotezy alternatywnej a zatem wszystkie parametry strukturalne osza-
cowanego modelu są statystycznie istotne; 

1. stosując test Durbina-Watsona nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy 
zerowej o braku autokorelacji składnika losowego, bowiem współ-
czynnik autokorelacji rzędu pierwszego okazał się statystycznie nie-
istotny; 

2. wykorzystując test serii brak jest podstaw do odrzucenia hipotezy ze-
rowej, która mówi, że reszty są losowe. 

  
 
3. Ekstrapolacja klasycznych modeli trendu a założenia teorii predykcji 
 
 Znajomość modelu tendencji rozwojowej zmiennej prognozowanej spełnia 
jednak dopiero pierwsze, z pięciu wymienianych przez Z. Pawłowskiego, pod-
stawowych założeń teorii predykcji5. Równie ważnym zagadnieniem jest stabil-
ność zarówno prawidłowości ekonomicznej w czasie jak i rozkładu składnika 
losowego modelu. Okazuje się jednak, że: „pomimo ogólnej tendencji do 
zmian, szereg prawidłowości ekonomicznych wykazuje zadziwiającą stabilność 
lub skłonność tylko do powolnych regularnych przesunięć6”. J. B. Gajda posił-
kuje się tu dodatkowo zasadą braku wystarczającego powodu Laplace’a,  
w myśl której: „jeśli z analizy modelu  nie wynikają wystarczająco uzasadnione 
obawy o to, że model, jego parametry lub zakłócenia są niestabilne – przyjmu-
                                                 

5  Por. Z. Pawłowski: Prognozy ekonometryczne. PWN, Warszawa 1973, s. 39-41. 
6  Z. Pawłowski: ibidem, s. 33. 
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jemy, iż są one stabilne7”. Kolejny z koniecznych warunków prawidłowej pre-
dykcji zakłada znajomość wartości zmiennych objaśniających w okresie pro-
gnozowanym. W przypadku wnioskowania na podstawie proponowanego loga-
rytmicznego modelu tendencji rozwojowej spełnienie tego wymogu jest o tyle 
proste, że jedyną zmienną objaśniającą jest tu zmienna czasowa t i wystarczy za 
nią podstawić odpowiednią wartość obrazującą numer okresu prognozowane-
go8. Ostatnie z założeń teorii predykcji stanowi rodzaj zabezpieczenia przed 
bezkrytycznym uogólnianiem dotychczasowych wyników, dotyczy bowiem 
dopuszczalności ekstrapolacji modelu poza zaobserwowany w próbie obszar 
zmienności zmiennych objaśniających. Z. Pawłowski zdając sobie sprawę z 
niemożności empirycznej weryfikacji tego warunku stwierdza, że ekstrapolacja 
nie jest szkodliwa dopóty, dopóki wynikający z niej błąd pozwalał będzie na 
przydatność prognoz do celów praktycznych9. A. Welfe słusznie zauważa, że 
każda prognoza jest obciążona błędami, których nie można w pełni wyelimino-
wać10. Potrzeba określenia wielkości błędu prognozy podyktowana jest dodat-
kowo spełnieniem fundamentalnych postulatów teorii predykcji. Treść pierw-
szego z nich obliguje do tego, aby w wyniku procesu predykcji podać nie tylko 
prognozę, ale również odpowiedni miernik rzędu jej dokładności. Osiągnięcie 
możliwie korzystnej wartości tego miernika zapewnić ma wysoką efektywność 
prognozowania. Dążenie do takiej sytuacji wynika z drugiego postulatu teorii 
predykcji.   
 Dokonując ekstrapolacji, czyli wydłużenia w przyszłość zaobserwowanego 
w latach 2004-2008 logarytmicznego trendu, należałoby oczekiwać, że na ko-
niec roku 2009 liczba abonentów telefonii komórkowej w Polsce wyniesie 46,2 
mln, przy czym podając tę prognozę możemy się mylić o 1,89 mln aktywnych 
kart SIM, czyli o 4,09%.  
 
  

                                                 
7  J.B. Gajda: Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze. C.H. Beck, Warszawa 

2001, s.141. 
8  Szerzej na ten temat np. w: Klóska R.,  Hundert M., Czyżycki R.: Wybrane zagadnienia z 

prognozowania. ECONOMICUS, Szczecin 2007, s. 43-73. 
9  Z. Pawłowski: Prognozy ... op. cit., s. 43. 
10  Por.  A. Welfe: Ekonometria. PWE, Warszawa 1995, s. 188-189. 
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Podsumowanie  
 
 Ze względu na niewielką wielkość błędu predykcji ex ante uzyskana pro-
gnoza wydaje się dosyć dokładna, ale należy mieć świadomość, że stosując 
klasyczne modele trendu już w momencie budowy prognozy zakładamy, że 
zaobserwowana dotychczas tendencja rozwojowa nie ulegnie zmianie. Te i in-
ne, wcześniej omówione, założenia teorii predykcji wydają się dziś możliwe do 
spełnienia, ale warto pamiętać, że prognoza jest tylko szacunkiem prawdopo-
dobnej realizacji zmiennej prognozowanej na podstawie posiadanej wiedzy o jej 
dotychczasowym przebiegu sformułowanym w racjonalny sposób oparty na 
naukowych podstawach. Prawidłowo zbudowana prognoza może być zatem 
użyteczna przy podejmowaniu określonych decyzji mających wpływ na dalszy 
kierunek rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego, ale nie wolno do niej 
podchodzić bezkrytycznie a tym bardziej utożsamiać z daną decyzją. 
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THE CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF THE INCREASE  

IN THE NUMBER OF CELLULAR TELEPHONE SUBSCRIBERS IN POLAND  

FROM THE STATISTIC VIEW 

 

 

Summary 

 

 Quantitative methods are applicable in the analysis processes, diagnosis and the 

economic prognosis. Owing to them description and estimation of the economic va-

riables’ development in time or space and even predictions about the direction and cha-

racter of the variables’ changes can become more precise. The subject matters in the 

following article are the statistic analysis of the cellular telephone subscribers in Poland, 

creation of the proper prognosis model and the trial of its usage in a short-term progno-

sis. 
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Wprowadzenie 
 
 Stosowane obecnie w wielu dziedzinach nowoczesne rozwiązania i tech-
nologie, ogólny dostęp do Internetu oraz wiedzy przyczyniły się do tego, że 
staliśmy się społeczeństwem informacyjnym. Społeczeństwem, które dostępne 
systemy informatyczne, usługi telekomunikacyjne i możliwość zdalnego prze-
syłania i przetwarzania danych wykorzystuje do wytwarzania, przetwarzania, 
przekazywania, przechowywania i pobierania informacji, która jako dobro nie-
materialne traktowana jest na równi z dobrami materialnymi. Dostępność tech-
nologii umożliwiających pozyskiwanie, przesyłanie oraz przetwarzanie infor-
macji daje ogromną możliwość dostosowania usług o charakterze powszech-
nym, świadczonych przez Pocztę Polską [PP] do wymagań społeczeństwa in-
formacyjnego. Daje również możliwość rozwoju usług świadczonych przez PP 
tak, aby dostosowała się do wymagań rynkowych i starcia z konkurencją na 
zliberalizowanym rynku usług pocztowych.  
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1. Zagraniczny przekaz pocztowy realizowany tradycyjnie – drogą papierową 
 
 Poczta Polska jako operator pocztowy umożliwia swoim Klientom realiza-
cję usługi przekaz zagraniczny w obrocie z 31 krajami, w tym również m.in.  
z Brazylią czy Tajlandią. Przekaz pocztowy oferowany przez PP w obrocie  
z zagranicą jest usługą o charakterze powszechnym. Na chwilę obecną usługa 
świadczona jest w dwojaki sposób: „tradycyjnie”, gdzie przekaz stanowi doku-
ment papierowy oraz elektronicznie, gdzie zagraniczny przekaz staje się trans-
akcją elektroniczną. Realizacja przekazu tradycyjnego przedstawiona jest na 
rysunku 1 oraz 2.  
 Informacja zamieszczona przez Klienta na dokumencie papierowym – 
blankiecie przekazu międzynarodowego, przyjmowana jest w Urzędzie Poczto-
wym [UP]. Następnie blankiet przekazu przesyłany jest tradycyjną drogą pocz-
tową do Centralnego Ośrodka Rozliczeniowego [COR] w Bydgoszczy. Zarów-
no dla przekazów nadanych w Polsce za granicę jak i za granicą do Polski COR 
pełni rolę „urzędu wymiany poczty”. Oznacza to, że każdy przekaz zagraniczny 
zanim trafi do wypłaty w Polsce lub za granicą, zostaje skontrolowany i zareje-
strowany w systemach informatycznych COR. Tutaj też wpływają dokumenty 
stanowiące podstawę do rozliczeń za realizację usługi przekaz zagraniczny. 
Dzięki temu COR posiada informacje umożliwiające przeprowadzenie w imie-
niu i na rzecz Poczty Polskiej rozliczeń finansowych z zagranicznymi kontra-
hentami PP. Dalej przekaz kierowany jest z COR drogą pocztową za granicę. 
Blisko 100%  nadawanych w ten sposób przekazów zostaje prawidłowo dosła-
nych i wypłaconych adresatowi. Niestety taka realizacja przesyłania przekazu,  
a wraz z nim nadanej przez Klienta informacji, nie gwarantuje terminowości  
i poprawności realizacji usługi. Zdarzają się nieliczne przypadki, że przekaz 
nadany za granicę, bądź z zagranicy do Polski, dociera do adresata z dużym 
opóźnieniem, czasami po miesiącu, bywa również, że nie dociera w ogóle. 
Wpływa to na liczbę składanych reklamacji zarówno przez Klientów PP jak 
i Klientów zagranicznych operatorów pocztowych, a tym samym niekorzystnie 
na wizerunek operatora pocztowego.  
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2. Zagraniczny przekaz pocztowy realizowany drogą elektroniczną 
 
 Dyrekcja Poczty Polskiej chcąc poprawić wizerunek Poczty, a jednocze-
śnie sprostać konkurencji oraz wymaganiom Klientów, podjęła decyzję o wdro-
żeniu nowoczesnej technologii teleinformatycznej, dzięki której możliwe stało 
się unowocześnienie realizacji usługi przekaz zagraniczny. W październiku 
2006 roku PP przystąpiła do sieci Eurogiro. Tym samym, od czerwca 2007 roku 
przekaz zagraniczny w obrocie z wybranymi krajami stał się transakcją elektro-
niczną, przesyłaną pomiędzy Pocztą Polską a zagranicznymi kontrahentami. 
Informacja zamieszczona przez Klienta na dokumencie papierowym – blankie-
cie przekazu międzynarodowego, już w UP w chwili nadania przekazu otrzy-
muje postać pliku z danymi. Plik, zawierający informacje z przekazów nada-
nych danego dnia w UP, trafia za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Dys-
trybucji Informacji [SEDI] do Centrum Obsługi Finansowej [COF] Działu Od-
bioru Danych, skąd przesyłany jest dalej również za pośrednictwem SEDI do 
COF Centralnego Ośrodka Rozliczeniowego w Bydgoszczy. W tym wypadku, 
tak jak dla przekazów tradycyjnych, COR jest „urzędem wymiany poczty”, 
gdyż w Centralnym Ośrodku Rozliczeniowym został zainstalowany i wdrożony 
system Eurogiro. Tutaj również odbyły się testy systemu oraz szkolenia osób 
odpowiedzialnych za realizację usługi. Informacje o nadanych przekazach na-
desłane z UP rejestrowane są w systemach informatycznych COR. Tego same-
go dnia COR przeprowadza kontrolę poprawności i spełnienia wymagań nade-
słanych w plikach danych. Następnie przeszkoleni i upoważnieni pracownicy 
COR przetwarzają transakcje elektroniczne do postaci odpowiednich komunika-
tów elektronicznych. Komunikaty te przekazywane są do kontrahentów za gra-
nicę za pośrednictwem sieci Eurogiro. Za pośrednictwem tejże sieci przesyłane 
są również do COR transakcje elektroniczne z zagranicy, które po zarejestro-
waniu w systemach informatycznych COR sprawdzane są pod względem po-
prawności a po opracowaniu przekazywane są do wypłaty zgodnie z dyspozycją 
nadawcy. Należy podkreślić, że w ślad za każdą transakcją przekazywane są 
środki pieniężne na pokrycie wypłaty przekazu. Dzięki temu COR posiada in-
formacje umożliwiające przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Poczty Polskiej 
rozliczeń finansowych z zagranicznymi kontrahentami PP. Sposób realizacji 
usługi przedstawiają rysunki 3 oraz 4. Realizacja przekazu zagranicznego jako 
usługi świadczonej drogą elektroniczną możliwa jest po podpisaniu odpowied-
niej umowy z innym kontrahentem sieci Eurogiro. Warty podkreślenia jest rów-
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nież fakt, że zmiana sposobu realizacji usługi przekaz zagraniczny nie wyklu-
czył realizacji wypłat świadczeń emerytalno-rentowych nadsyłanych z zagrani-
cy do odbiorców w Polsce.  
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Rys. 3. Realizacja przekazu elektronicz-
nego nadanego w Polsce za granicę 

Rys. 4. Realizacja przekazu elektronicz-
nego nadanego za granicą do Polski 
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3. Doświadczenia Poczty Polskiej w realizowaniu przekazów zagranicznych jako 
transakcji elektronicznych 
 
 W imieniu i na rzecz PP przesyłaniem, odbieraniem, przetwarzaniem  
i przechowywaniem informacji zawartych na przekazach zagranicznych, kiero-
wanych do realizacji zarówno w formie papierowej jak i w formie elektronicz-
nej transakcji zajmuje się Centralny Ośrodek Rozliczeniowy. Obecnie, wyko-
rzystując nowoczesne technologie teleinformatyczne transakcje elektroniczne 
wymieniane są, na podstawie podpisanych umów,  pomiędzy Pocztą Polską  
a 15-stoma innymi kontrahentami. Część z tych umów zastąpiła umowy na 
transakcje realizowane drogą tradycyjną. Dzięki temu można zaobserwować 
zmniejszenie ilości składanych reklamacji od czasu wdrożenia usługi elektro-
nicznego przekazu. Rysunek 5 przedstawia porównanie ilości przekazów i ilości 
złożonych reklamacji dla 2 krajów: Szwajcarii oraz Słowacji dla obrotu trady-
cyjnego – kartkowego (II półrocze 2006 roku) oraz  elektronicznego (II półro-
cze 2008 roku).  
 

 

Rys. 5. Porównanie liczby złożonych reklamacji dla przekazów kartkowych oraz elek-
tronicznych 
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 Jak widać wprowadzenie przekazu elektronicznego zagranicznego przy-
czyniło się do poprawy realizacji usługi. Należy dodać, że poza transakcjami 
drogą elektroniczną przekazywane są również wszelkie zapytania i odpowiedzi 
na zapytania. Każda z instytucji podpisujących umowy zobowiązana jest do-
trzymywać terminów, zarówno związanych z realizacją wypłaty przekazu jak  
i odpowiedzi na kierowane do niej zapytania. Instytucja Eurogiro raz w roku 
przeprowadza testy jakościowe wśród członkowskich instytucji polegające na 
sprawdzaniu poprawności i terminowości realizacji usługi. Poczta Polska dwu-
krotnie uczestniczyła w tych testach, przeprowadzane były one w Centralnym 
Ośrodku Rozliczeniowym w Bydgoszczy, który jest odpowiedzialny za realiza-
cję usługi w pełnym zakresie. Wyniki testów wskazują na terminową i zgodną  
z wymaganiami kontrahentów realizację usługi po stronie PP. Świadczy to rów-
nież o tym, że wraz z upływem czasu oraz zwiększającą się liczbą kontrahentów 
pracownicy Poczty Polskiej odpowiedzialni za realizację usługi nabierają do-
świadczenia w realizacji transakcji elektronicznych w obrocie z zagranicą.  
 
 
4. Rozwój usługi przekaz zagraniczny jako transakcja elektroniczna 
 
 Zdobyte i nadal zdobywane doświadczenie oraz wiedza związana z nowo-
czesnymi technologiami pozwalają Poczcie Polskiej na dalszy rozwój i posze-
rzanie oferty dla Klientów korzystających z powszechnych usług pocztowych. 
Planowane jest przeprowadzenie dalszej elektronizacji usługi przekaz zagra-
niczny na drodze COR – UP. Wdrożony obecnie system Eurogiro umożliwił 
poprawę jakości oraz przyspieszenie realizacji usługi przekaz zagraniczny. Poza 
tym, możliwe stało się przekazanie transakcji do takich krajów jak Tajlandia 
czy Japonia. W przyszłości planowane jest wdrożenie usługi przekazu elektro-
nicznego z m.in. Australią i Nową Zelandią, Filipinami czy Chinami. Należy 
dodać, że w ramach systemu Eurogiro możliwe jest wdrożenie i realizacja prze-
kazów, których realizacja zapewniona musi być w ciągu dwóch dni roboczych. 
Klient – w tym wypadku odbiorca przekazu może zostać poinformowany  
o oczekującej do wypłaty transakcji sms-em, a wypłaty może dokonać w do-
wolnym UP podając niezbędne dane, otrzymane od nadawcy przekazu. Realiza-
cja tej usługi wiąże się z kosztami instalacji oraz wdrożenia systemu, jednako-
woż dałaby możliwość PP udostępnienia Klientom usługi porównywalnej  
z Western Union czy Money Gram.   
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Wykorzystując inny, kolejny system oparty na nowoczesnych rozwiązaniach 
teleinformatycznych. oferowany przez Światowy Związek Pocztowy [UPU] 
Poczta Polska może zmienić obecnie realizowane przekazy tradycyjne na trans-
akcje elektroniczne. Pozwoli to na realizację usługi przekaz zagraniczny jako 
transakcji elektronicznej ze wszystkimi obecnymi kontrahentami jak i na posze-
rzenie oferty związanej z realizacją transakcji zagranicznych. Dodatkowym 
atutem oferowanego przez UPU systemu jest to, że umożliwia on organizacji 
wysyłającej/odbierającej monitorowanie statusu realizacji transakcji, co mogło-
by zostać wykorzystane jako dodatkowa opcja w ofercie usługi przekazu zagra-
nicznego.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Przedstawione powyżej sposoby realizacji usługi przekaz zagraniczny dają 
obraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii teleinformatycznych 
przez Pocztę Polską, jak to ma miejsce na świecie. Stosowanie wspólnych do-
stępnych rozwiązań oferowanych przez zewnętrzne organizacje daje możliwość 
unowocześniania i rozwoju powszechnych usług pocztowych zgodnie z ocze-
kiwaniami Klientów, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów realizacji usług. 
Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, umożliwiających spełnienie oczeki-
wań społeczeństwa informacyjnego, pozwoli Poczcie Polskiej poprawić jakość 
obecnie świadczonych usług, rozszerzyć zakres oferowanych w przyszłości, tak 
jak w przypadku opisanego powyżej przekazu zagranicznego, a tym samym być 
firmą rozwijającą się i stawiającą na nowoczesne rozwiązania.  
 
 

INTERNATIONAL MONEY ORDER AS ELECTRONIC TRANSACTION OFFERED BY THE 

POLISH POST 

 

 

Summary 

 

 This presentation relates to modern teleinformatic technologies that are used by 

The Polish Post. Those technologies are now used within the framework of financial 

services. A possibility of the further application thereof in extending the offer of postal 
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operator is also discussed. The service of international money order that is now ex-

ecuted in addition to the traditional way of exchange by electronic means between The 

Polish Post and the foreign customers, is used as example. 

 

Translated by Aleksandra Górska 
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CHARAKTERYSTYKA ZMIAN NA RYNKU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
W UNII EUROPEJSKIEJ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Komunikacja elektroniczna należy do podstawowy instrumentów kształ-
towania i rozwoju społeczeństwa informacyjnego z gospodarką opartą na wie-
dzy w Unii Europejskiej. Wynika to z jej uniwersalizmu w życiu gospodarczym 
i społecznym. Specyficzna pozycja komunikacji elektronicznej rodzi podwyż-
szone zainteresowanie tą dziedziną gospodarki w organach Wspólnoty oraz 
państw członkowskich. Przejawia się to między innymi w stworzeniu specjal-
nego otoczenia prawnego dla działalności w tym sektorze, które charakteryzuje 
się znacznie większym rygoryzmem kontroli ze strony administracji unijnej  
i państw członkowskich, aniżeli ma to miejsce w innych gałęziach gospodarki. 
 W przedstawionym referacie omówiono istotne zmiany na rynku komuni-
kacji elektronicznej, które nastąpiły od początku procesu urynkowienia teleko-
munikacji publicznej w państwach Europy Zachodniej. Analiza tych zmian 
powinna stanowić podstawę do wyciągnięcia wniosków dotyczących pożąda-
nych kierunków przekształceń otoczenia prawnego dla działalności telekomuni-
kacyjnej, łącznie z opcją odejścia od regulacji sektorowej, tj. deregulacji. 
 W referacie przyjęto oznaczenia: UE-15 – dla grupy państw członkow-
skich przed rozszerzeniem UE; UE-27 – dla grupy państw członkowskich po 
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rozszerzeniu Unii w 2007 r.; a oznaczenie UE-12 – dla grupy państw nowo 
przyjętych po 30.04.2004 r.  
 
 
1. Koniec monopolu państwowego – początek urynkowienia telekomunikacji pu-
blicznej 
 
 Proces urynkowienia telekomunikacji publicznej rozpoczął się we Wspól-
nocie Europejskiej w latach dziewięćdziesiątych ub. wieku. Celem przeprowa-
dzonej reformy było zlikwidowanie monopolu w telekomunikacji publicznej  
i przejście do rynkowych stosunków w sektorze telekomunikacyjnym, analo-
gicznych do obowiązujących w innych gałęziach gospodarki. Na początku tego 
procesu telekomunikacja publiczna była zarządzana przez administrację pań-
stwową. Wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem sektora telekomuni-
kacyjnego były zmonopolizowane przez administrację łączności, a w szczegól-
ności obowiązywał monopol w odniesieniu do krajowej infrastruktury sieciowej 
(utrzymanie, zarządzanie i rozwój sieci telekomunikacyjnej) oraz monopol 
świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym ustalanie opłat i stawek taryfo-
wych, obowiązujących w publicznym sektorze telekomunikacyjnym. Oferty 
usługowe administracji łączności były skromne; obejmowały świadczenie małej 
liczby standardowych usług telefonii stacjonarnej. 
 W wyniku polityki państwowej, prowadzonej w krajach członkowskich 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) w latach sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych ub. wieku na rzecz rozbudowy infrastruktury telekomunikacyj-
nej, stworzono warunki powszechnej dostępności usług telefonicznych. Jedno-
cześnie dążono do zaspokojenia zapotrzebowania na podstawowe standardowe 
usługi telefoniczne, a szczególnie na usługi lokalne przez ich subsydiowanie  
z przychodów z usług międzymiastowych i międzynarodowych. Taka polityka 
taryfowa oznaczała niskie ceny za połączenia miejscowe kosztem wysokich cen 
za połączenia w ruchu międzymiastowym i międzynarodowym. 
 Analiza sytuacji w sektorze telekomunikacyjnym EWG1 wykazała, że 
monopol państwa w telekomunikacji publicznej nie przystaje do nowoczesnej 

                                                 
1  Towards a dynamic European economy - Green Paper on the development of the com-

mon market for telecommunications services and equipment. COM (87) 290, Brussels, 30 June 
1987. 
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gospodarki rynkowej, nie służy dalszemu jej rozwojowi. Sektor telekomunika-
cyjny, zdominowany przez monopolistyczną pozycję państwa, nie nadążał za 
dynamicznym wzrostem popytu na usługi informacyjne i usługi o wartości do-
danej, realizowane za pośrednictwem telekomunikacji. Wystąpiło nadmierne 
rozdrobnienie infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze Wspólnoty oraz 
rozproszenie wysiłków przy wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych, co 
powodowało osłabienie samodzielnej pozycji i zdolności konkurencyjnej kra-
jów członkowskich oraz Wspólnoty jako całości. Działając na rzecz powstania  
i rozwoju wspólnego rynku europejskiego Komisja EWG podjęła kroki w kie-
runku demonopolizacji, liberalizacji oraz integracji sektorów telekomunikacyj-
nych krajów członkowskich w jednolity sektor telekomunikacyjny: wspólny 
rynek usług i terminali telekomunikacyjnych, z ujednoliconymi standardami 
dotyczącymi infrastruktury sieciowej i usług. Towarzyszyło temu zanegowanie 
zasad teorii monopolu naturalnego w telekomunikacji. 
 W wyniku podjętych działań w celu urynkowienia telekomunikacji zlikwi-
dowano monopol państwa w tym sektorze. Eksploatacyjną działalność oraz 
majątek, znajdujący się w gestii administracji łączności, przekazano nowo 
utworzonym państwowym operatorom telekomunikacyjnym, które następnie 
sprywatyzowano. W ten sposób operatorzy ci, określane mianem operatorów 
zasiedziałych (incumbents), stali się monopolistami w dostępie do infrastruktu-
ry, co nie odpowiadało zasadom rynku konkurencyjnego. Stąd zrodziła się ko-
nieczność opracowania odrębnej regulacji sektorowej oraz powołania regulato-
rów krajowych ds. rynku telekomunikacyjnego (komunikacji elektronicznej) z 
zadaniem wdrażania i egzekwowania wymogów regulacyjnych na rynku.  
Z samego założenia, rozwiązanie takie uważa się za przejściowe, obowiązu-
jące na etapie przekształcania rynku telekomunikacyjnego w rynek konku-
rencyjny. Opracowanie i wdrożenie regulacji sektorowej doprowadziło  
w 1998 r. do pełnego otwarcia rynku telekomunikacyjnego Wspólnoty. Od dnia  
1 stycznia 1998 r. zniesiono monopol operatorów zasiedziałych na świadczenie 
usług telefonicznych w publicznej stacjonarnej sieci komutowanej. 
 Zmieniająca się sytuacja na rynku komunikacji elektronicznej, a w szcze-
gólności zjawisko konwergencji technicznej i rynkowej, skłoniła Komisję Eu-
ropejską do opracowania nowych zasad regulacji sektorowej, ujętych w pakie-
cie regulacyjnym 2002, który obowiązuje od lipca 2003 r. Pakiet ten obejmuje 



Franciszek Kamiński 562 

dyrektywę ramową2 oraz cztery dyrektywy szczegółowe: dyrektywę o dostępie, 
dyrektywę o zezwoleniach, dyrektywę o usłudze powszechnej oraz dyrektywę  
o ochronie prywatności w komunikacji elektronicznej, a także zalecenia i wy-
tyczne Komisji Europejskiej. Celem przyjęcia pakietu regulacyjnego 2002 było: 

 szybkie i zdecydowane złamanie monopolu operatorów zasiedziałych, 
szczególnie w płaszczyźnie sieci dostępowej; 

 stworzenie przyjaznego otoczenia prawnego dla nowo wstępujących 
operatorów; 

 wspieranie rozwoju wspólnego rynku komunikacji elektronicznej przez 
harmonizację zasad działalności gospodarczej państw członkowskich 
UE w tym sektorze. 

 

 
 
Rys.1. Udział operatorów zasiedziałych w UE w rynku usług telefonii stacjonarnej 
(według udziału w przychodach rynku detalicznego) w okresie 2003 r.  2007 r. 

Źródło: opracowano na podstawie SEC(2007) 403 vol. 2; SEC(2009) 376, vol. 2. 

 
 Wymienione cele zostały w znacznym stopniu osiągnięte, aczkolwiek  
w dalszym ciągu występuje problem dominacji operatorów zasiedziałych  
w sieci dostępowej oraz niedostateczna jednolitość praktyki regulacyjnej w Unii 

                                                 
2  Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on 

a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Frame-
work Directive). OJ L 108, 24.04.2002, p. 33–50. 
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Europejskiej. Dane na rysunku 1 świadczą o tym, że systematycznie maleje 
udział operatorów zasiedziałych w rynku usług telefonii stacjonarnej. Na po-
czątku procesu urynkowienia usługi te stanowiły podstawowe źródło przycho-
dów operatorów zasiedziałych. Na obecnym etapie tracą tę pozycję. 
 O postępującym procesie utraty pozycji dominującej na rynku świadczą 
też dane przytoczone na rys. 2, które ukazują systematyczny, malejący udział 
operatorów zasiedziałych w UE w rynku dostępu szerokopasmowego w latach 
2003 – 2008. 
 

 
 

Rys. 2. Udział operatorów zasiedziałych w rynku dostępu szerokopasmowego  
w Unii Europejskiej (UE–27) w okresie lipiec 2003 r. – lipiec 2008 r. 

Źródło: Broadband access in the EU: situation at 1 July 2008. Communications Com-
mittee, Working Document, COCOM08-41 final, Brussels, 28.11.2008, 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/cocom1/home 

 
 Obecnie, w wyniku zmian w technice oraz na rynku usług komunikacji 
elektronicznej zachodzi konieczność przejścia do następnego etapu regulacji 
sektora komunikacji elektronicznej. Procedura przeglądowa pakietu rozpoczęła 
się w listopadzie 2005 r. Obecnie dobiega ona końca; jej planowane zakończe-
nie ma nastąpić w I połowie 2009 r. Przewiduje się, że znowelizowany pakiet 
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regulacji sektorowej będzie obowiązywał przynajmniej do 2015/2016 r., jeżeli 
nie dłużej3. 
 
 
2. Charakterystyka zmian na rynku komunikacji elektronicznej 
 
 System regulacji rynku telekomunikacyjnego, przyjęty w EWG/UE i na-
stępnie przetworzony w pakiet regulacyjny 2002, był przystosowany do realiów 
rynkowych Wspólnoty Europejskiej na przełomie wieków. Uwzględniono  
w nim wysoki poziom zrealizowanych inwestycji infrastrukturalnych, które 
zapewniły powszechną dostępność i przystępność usług telefonicznych,  
a w momencie otwarcia rynku były już w znacznym stopniu zamortyzowane.  
W tych warunkach można było skupić główną uwagę na wspieraniu działalno-
ści konkurencyjnej w obszarze usług z wykorzystaniem – przy stosunkowo 
niskich opłatach regulowanych – majątku operatorów zasiedziałych. Znalazło to 
odzwierciedlenie w asymetrycznych zasadach regulacji, które preferują model 
konkurencji usługowej (service-based competition, access competition), ze 
skromnym jedynie udziałem konkurencji infrastrukturalnej (facilities-based 
competition, infrastructure-based competition). 
 Jednym z podstawowych problemów związanych z otwarciem rynku tele-
komunikacyjnego i jego stopniową transformacją w rynek w pełni konkuren-
cyjny jest problem zapewnienia uczciwej konkurencji w warunkach przytłacza-
jącej przewagi zasiedziałego operatora telekomunikacyjnego nad nowymi ope-
ratorami-konkurentami. Zasiedziały operator jako właściciel infrastruktury sie-
ciowej, a szczególnie sieci dostępowej do użytkowników, nie sprzyja samoist-
nemu rozwojowi konkurencji i ekonomicznej demonopolizacji sektora. Dlatego 

                                                 
3  F. Kamiński, Propozycje reform regulacyjnych 2007 w sektorze komunikacji elektronicz-

nej Unii Europejskiej. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2008, nr 1–2, s. 20–50, oraz  
w: Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Sprawozdanie na temat wyników przeglądu unij-
nych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE 
oraz Streszczenie propozycji reform z 2007 r. KOM(2007) 696 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 
13.11.2007, http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm, oraz w: Wniosek: Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci 
łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udo-
stępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (przedstawiona przez Komisję), {SEK(2007) 
1472}, {SEK(2007) 1473}, KOM(2007) 697 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 13.11.2007, 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm 
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w okresie przejściowym są niezbędne instrumenty wspierania, nadzoru i egze-
kwowania ze strony państwa. Znajduje to wyraz w silnej pozycji państwowego 
organu regulacyjnego wobec prywatnych podmiotów gospodarczych w sektorze 
komunikacji elektronicznej. Działalność firm telekomunikacyjnych podlega 
nadzorowi regulatora rynku4, którego wyposażono w szerokie uprawnienia do 
ingerencji w działalność publicznych sprywatyzowanych operatorów o znaczą-
cej pozycji rynkowej, co nie pozostaje bez negatywnego wpływu na ich wyniki 
biznesowe i finansowe5. 
 Od czasu urynkowienia telekomunikacji publicznej w latach dziewięćdzie-
siątych nastąpiły znaczące zmiany w sektorze komunikacji elektronicznej, 
szczególnie pod wpływem wprowadzenia nowych technik oraz innowacyjnych 
rozwiązań aplikacyjnych. Dlatego wyłania się pytanie, w jakim stopniu obecne 
regulacje oraz proponowane reformy pakietu 20026 służą deregulacji rynku, tj. 
odejściu od regulacji sektorowej na rynku komunikacji elektronicznej i przej-
ściu do ogólnie obowiązujących zasad konkurencji. Z punktu widzenia kierun-
ków polityki regulacyjnej, w ocenie sytuacji rynkowej należy uwzględnić, obok 
wspomnianych zmian w pozycji rynkowej operatorów zasiedziałych  rys. 1 i 2, 
także następujące fakty. 
 Pod wpływem konkurencji ze strony innych platform komunikacyjnych, 
jak telekomunikacja ruchoma oraz telefonia internetowa, następuje systema-
tyczny spadek znaczenia rynku usług telefonii stacjonarnej. Dane na rys. 3 i 4  
o przychodach z usług telekomunikacyjnych w latach 2003  2007 świadczą  

                                                 
4  Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on 

a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Frame-
work Directive). OJ L 108, 24.04.2002, p. 33–50. 

5  Regulator jest gorszy niż kryzys. Z Maciejem Wituckim, prezesem Telekomunikacji Pol-
skiej, rozmawia Łukasz Dec. Rzeczpospolita, 8.12.2008 r. 

6  F. Kamiński, Propozycje reform regulacyjnych 2007 w sektorze komunikacji elektronicz-
nej Unii Europejskiej. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2008, nr 1–2, s. 20–50, oraz w: 
Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego oraz Komitetu Regionów: Sprawozdanie na temat wyników przeglądu unijnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE oraz Stresz-
czenie propozycji reform z 2007 r. KOM(2007) 696 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 13.11.2007, 
http://ec.europa.eu/information_society/ policy/ecomm, oraz w: Wniosek: Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyj-
nych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności 
elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie 
sieci i usług łączności elektronicznej (przedstawiona przez Komisję), {SEK(2007) 1472}, 
{SEK(2007) 1473}, KOM(2007) 697 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 13.11.2007, 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm 
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o tym, że występuje tendencja spadku przychodów z usług telefonii stacjonarnej 
przy jednoczesnym ich wzroście z usług telekomunikacji ruchomej, które w 
2007 r. były już ponad dwukrotnie wyższe od przychodów stacjonarnych 
(rys. 4). Również rosną przychody z usług transmisji danych i internetu; w 2007 
r. były one tylko o ok. 8 punktów procentowych mniejsze od udziału przycho-
dów z usług telefonii stacjonarnej. 
 

 
 
Rys. 3. Przychody z usług telekomunikacyjnych w Europie w latach 2003  2007 
(mld euro) 

Źródło: opracowano na podstawie Facts & Figures about European Telecoms Operators, 
3rd edition, September 2008, ETNO, www.etno.be. Dane dotyczą wszystkich dostaw-
ców usług telekomunikacyjnych w Europie (z wyłączeniem Rosji). 

 
 Cechą charakterystyczną zmian w sektorze komunikacji elektronicznej jest 
szybki rozwój telekomunikacji ruchomej. Widać to na przykładzie danych  
o telefonizacji gospodarstw domowych w UE7. Pod koniec 2007 r. 95% gospo-
darstw domowych w UE-27 miało dostęp telefoniczny, z tego 57% korzystało 
zarówno z dostępu stacjonarnego jak i ruchomego (komórka). W latach 2005 – 
2007 systematycznie spadała liczba gospodarstw domowych korzystających  

                                                 
7  E-Communications household survey. Special Eurobarometer 293, Wave 68.2 – TNS 

Opinion & Social, June 2008; ec.europe.eu/information_society/policy/ecomm/. Liczby procen-
towe w tym akapicie odnoszą się do ogólnej liczby badanych gospodarstw w danej grupie państw. 
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z dostępu stacjonarnego przy jednoczesnym wzroście liczby gospodarstw  
z dostępem ruchomym. W tym okresie ok. 7% gospodarstw domowych zrezy-
gnowało z aparatu stacjonarnego; w tym samym czasie nastąpił ok. 6% wzrost 
liczby gospodarstw domowych, wyposażonych jedynie w aparat telefonii ru-
chomej. W Polsce w tym okresie nastąpił prawie 13% spadek liczby telefonicz-
nych (stacjonarnych) łączy głównych.  

 
2003 r.      2007 r. 

Rys. 4. Udziały przychodów z podstawowych grup usług telekomunikacyjnych  
w przychodach rynku usług telekomunikacyjnych w 2003 r. i 2007 r. 

Opracowano na podstawie: Facts & Figures about European Telecoms Operators,  
3rd edition, September 2008, ETNO, www.etno.be. Dane dotyczą wszystkich dostaw-
ców usług telekomunikacyjnych w Europie (z wyłączeniem Rosji). 

 

 
 

Rys. 5. Wybrane dane o telefonizacji gospodarstw domowych w Unii Europejskiej (UE-
15) w latach 1999 – 2007 

Źródło: Opracowano na podstawie SEC(2005) 660; E-Communications household sur-
vey, Eurobarometer, July 2006, April 2007, June 2008.  
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 Przebieg zmian w dostępie gospodarstw domowych do usług telefonicz-
nych w UE-15 w latach 1999  2007 obrazuje rys. 5: systematycznie spada 
korzystanie z dostępu stacjonarnego przy jednoczesnym wzroście zaintereso-
wania usługami telekomunikacji ruchomej. W państwach członkowskich z gru-
py UE-12 różnice te są bardziej jaskrawe: z dostępu stacjonarnego korzysta 
51% gospodarstw, zaś z dostępu ruchomego  78% gospodarstw, w tym 39% 
ogółu gospodarstw domowych  tylko z takiego dostępu. Jak widać, mieszkań-
cy UE mają zapewniony powszechny i cenowo przystępny dostęp do usług 
telefonicznych, przy czym obecnie występuje przewaga usług telefonii rucho-
mej nad usługami telefonii stacjonarnej, co uzasadnia stwierdzenie, że telefonia 
ruchoma stała się substytutem telefonii stacjonarnej. Stąd wypływa wnio-
sek, że operatorzy zasiedziali nie mogą kształtować cen usług telefonicz-
nych w sposób niezależny od innych uczestników rynku. 
 Zgodnie z postulatami strategii lizbońskiej w sprawie kształtowania euro-
pejskiego społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy nastę-
puje stopniowe upowszechnienie dostępu szerokopasmowego w UE z wykorzy-
staniem różnorodnych technik dostępowych, w tym systemów radiowych oraz 
kabli światłowodowych. W lipcu 2008 r. 21,7% mieszkańców UE korzystało  
z dostępu szerokopasmowego8. Na początku 2008 r. 60% gospodarstw domo-
wych w UE-27 korzystało z dostępu do Internetu, przy czym 48% ogółu gospo-
darstw domowych miało dostęp szerokopasmowy9. Dzięki temu powstaje moż-
liwość oferowania pakietów usługowych z opcją nieodpłatnych usług głoso-
wych oraz rozwijania tanich usług głosowych z wykorzystaniem protokołu in-
ternetowego (Voice over Internet Protocol -  VoIP). Według danych Eurostat, 
15% osób (w grupie wiekowej 16 – 74 lat) w UE-27 korzystało z usług telefonii 
internetowej10. 
  

                                                 
8  Broadband access in the EU: situation at 1 July 2008. Communications Committee, 

Working Document, COCOM08-41 final, Brussels, 28.11.2008, http://forum.europa.eu.int/Public/ 
irc/infso/cocom1/home 

9  Internet usage in 2008 – Households and individuals. Data in focus, 2008, No. 46, Euro-
stat 

10  Rośnie udział operatora telefonii internetowej Skype w ruchu międzynarodowym. We-
dług szacunków firmy Telegeography (www.telegeography.com), w 2008 r. nastąpił 41% wzrost 
ruchu obsługiwanego przez Skype, co dało temu operatorowi 8% udziału w całości ruchu mię-
dzynarodowego. 
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Objaśnienia: OZ – inwestycje operatorów zasiedziałych; OA – inwestycje operatorów 
alternatywnych. 

Uwaga: Obszar działalności inwestycyjnej obejmuje kraje, w których świadczą usługi 
operatorzy-członkowie ETNO. 

 

Rys.6. Inwestycje operatorów telekomunikacyjnych w Europie w latach 2005 – 2007 

Źródło: opracowano na podstawie Facts & Figures about European Telecoms Opera-
tors, 3rd edition, September 2008, ETNO, www.etno.be. 

 
 Pomyślny rozwój działalności firm telekomunikacyjnych zależy w pierw-
szym rzędzie od uzyskania dostępu do użytkownika, a więc od rozwiązań tech-
nicznych i prawnych w sieci dostępowej. W chwili obecnej podmioty alterna-
tywne rozwijają działalność usługową z wykorzystaniem udostępnionej infra-
struktury operatorów zasiedziałych. Ich inwestycje własne obejmują w pierw-
szym rzędzie zakup odpowiedniego oprogramowania aplikacyjnego oraz urzą-
dzeń; wydatki na rozwój własnej infrastruktury dostępowej nie są znaczne. Na 
rys. 6 i 7 zestawiono wydatki inwestycyjne operatorów zasiedziałych i alterna-
tywnych w latach 2005 – 2007 z rozbiciem na inwestycje w telekomunikację 
stacjonarną oraz telekomunikację ruchomą. Z tych danych wynika, że wkład 
inwestycyjny operatorów alternatywnych w rozwój infrastruktury stacjonarnej 
jest ok. 4,5 – 5 razy mniejszy od analogicznych wydatków operatorów zasie-
działych. Inaczej jest w przypadku inwestycji w telekomunikację ruchomą: 
wydatki operatorów zasiedziałych są tylko ok. 45% wyższe od nakładów opera-
torów alternatywnych. 
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2005 r.      2007 r. 

Objaśnienia: C – udziały w całości nakładów inwestycyjnych; S – udziały w inwesty-
cjach w telekomunikację stacjonarną; R – udziały w inwestycjach w telekomunikację 
ruchomą. 

 

Rys. 7. Udział operatorów zasiedziałych i alternatywnych w inwestycjach telekomuni-
kacyjnych w 2005 r. i 2007 r. 

Opracowano na podstawie: Facts & Figures about European Telecoms Operators,  
3rd edition, September 2008, ETNO, www.etno.be. 

 
 Świadczenie usług telefonicznych nie jest już domeną wyspecjalizowa-
nych firm. Ten rodzaj biznesu stał się dostępny różnorodnym podmiotom  
z innych branż, o czym świadczy pojawienie się globalnych firm na rynku usług 
komunikacji elektronicznej jak Skype, Google, Microsoft. Ten fakt powinien 
być brany pod uwagę przy analizie rynków właściwych i doborze środków re-
gulacyjnych. 
 W sektorze komunikacji elektronicznej następują zasadnicze zmiany  
w infrastrukturze transmisyjnej. Operatorzy zasiedziali realizują plany prze-
kształcenia sieci z komutacją kanałów w sieci następnej generacji NGN (next 
generation networks) z komutacją pakietów, rozwijają nowe usługi konwer-
gentne FMC (fixed-mobile convergence) oraz przystępują do inwestycji w świa-
tłowodową sieć dostępową. W tej sytuacji zmienia się konfiguracja sieci, a nie-
które urządzenia infrastrukturalne stają się zbyteczne. Ma to istotny związek  
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z kwestią dostępności sieci operatora zasiedziałego dla operatorów alternatyw-
nych11. 
 Podsumowując przedstawiony materiał, należy stwierdzić, że: 

 rynek komunikacji elektronicznej jest w stadium rozwoju zarówno  
w obszarze infrastrukturalnym jak i usługowym, z tym że traci na zna-
czeniu rynek analogowej telefonii stacjonarnej w segmencie usług gło-
sowych; 

 mieszkańcy UE mają zapewniony powszechny i cenowo przystępny 
dostęp do usług telefonii komórkowej, co powoduje poważne osłabie-
nie pozycji operatorów zasiedziałych na rynku usług głosowych. 

 Widać z tego, że obowiązujące regulacje rynku komunikacji elektronicz-
nej, które korzeniami tkwią we wczesnym okresie demonopolizacji i dominują-
cej przewagi analogowej telefonii stacjonarnej, muszą być poddane gruntow-
nemu przemyśleniu, aby nie stały się zawadą w podejmowaniu nowych inicja-
tyw inwestycyjnych oraz wprowadzaniu na rynek innowacyjnych rozwiązań 
usługowych. W szczególności musi być poddany krytycznej analizie prymat 
konkurencji usługowej, automatyzm nakładania środków zaradczych na opera-
torów dominujących oraz oligopole na rynku komunikacji elektronicznej,  
a także zakres usługi powszechnej. 
 
 

Literatura 

 

1. Broadband access in the EU: situation at 1 July 2008. Communications Commit-

tee, Working Document, COCOM08-41 final, Brussels, 28.11.2008, 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/cocom1/home 

2. Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 

2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks 

and services (Framework Directive). OJ L 108, 24.04.2002. 

3. EC moots powers to open closed NGA-network designs. Telecom Markets, 2008, 

No. 576. 

4. Facts & Figures about European Telecoms Operators, 3rd edition, September 2008, 

ETNO, www.etno.be 

                                                 
11  EC moots powers to open closed NGA-network designs. Telecom Markets, 2008, No. 

576, p. 4. 



Franciszek Kamiński 572 

5. Kamiński F.: Propozycje reform regulacyjnych 2007 w sektorze komunikacji elek-

tronicznej Unii Europejskiej. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2008,  

nr 1–2. 

6. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Sprawozdanie na temat wy-

ników przeglądu unijnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej 

zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE oraz Streszczenie propozycji reform z 2007 r. 

KOM(2007) 696 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 13.11.2007. http://ec.europa.eu/ 

information_society/policy/ecomm 

7. Regulator jest gorszy niż kryzys. Z Maciejem Wituckim, prezesem Telekomunikacji 

Polskiej, rozmawia Łukasz Dec. Rzeczpospolita, 8.12.2008 r. 

8. Towards a dynamic European economy - Green Paper on the development of the 

common market for telecommunications services and equipment. COM (87) 290, 

Brussels, 30 June 1987. 

9. Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy 

2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elek-

tronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej oraz 

wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci  

i usług łączności elektronicznej (przedstawiona przez Komisję), {SEK(2007) 

1472}, {SEK(2007) 1473}, KOM(2007) 697 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 

13.11.2007. http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm 

 

 

CHARACTERISTICS OF CHANGES ON  

THE EU ELECTRONIC COMMUNICATIONS MARKET 

 

 

Summary 

 

 The presented paper discusses main changes on the electronic communications 

market as they have evolved since the beginning of the public telecommunication liber-

alisation process in the Western Europe. Based on the cited data it has been concluded 

that electronic communications market is in the development phase both in the infra-

structure and service areas. However, analogue fixed telephony market looses its impor-

tance in the voice service segment and the EU habitants have universal and price ac-

ceptable access to mobile services, which leads to the weakening of incumbents’ posi-
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tion on the voice market. This combination suggests that current electronic communica-

tions market regulations, stemming from the early days of demonopolisation and fixed 

line analogue telephony predominance, need re-thinking in order not to become an ob-

stacle to new investment initiatives and introduction of innovative service solutions. In 

particular the following aspects must undergo critical analysis: supremacy of service 

competition, automatic obligatory remedies put on dominant operators and oligopoly on 

electronic communication market, and scope of universal service too. 

 

Translated by Franciszek Kamiński 
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METODY OCENY ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH  
I KOMUNIKACYJNYCH W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA  

W ŚWIETLE BADAŃ INSTYTUCJI EUROPEJSKICH  
  
 
 
 Technologie informacyjne i komunikacyjne1 stanowią niezbędną infra-
strukturę i narzędzia do tworzenia i rozpowszechniania wiedzy. Zwiększają 
tempo rozwoju gospodarczego i innowacyjność wszystkich sektorów gospodar-
ki. 
 Ocena rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych poszcze-
gólnych państw pozwala ocenić stopień ich atrakcyjności z punktu widzenia 
wykorzystania i zastosowania najnowszych, światowych technologii.  
Poniżej zaprezentowano metody oceny rozwoju ICT w wybranych krajach 
świata stosowane przez instytucje europejskie, takie jak: Economist Intelligence 
Unit, The IBM Institute for Business Value, Eurostat, Komitet ds. Ekonomicz-
nych i Społecznych oraz Komitet ds. Regionów przy Komisji Europejskiej. 
 Przedstawiciele Economist Intelligence Unit oraz The IBM Institute for 
Business Value od 2000 roku publikują roczne raporty e-readiness, które oce-
niają przygotowanie państw do korzystania z nowych technologii2. Pod uwagę 
brane są aspekty technologiczne, ekonomiczne, polityczne i socjalne. W naj-

                                                 
1  ICT - ang. Information and Communication Technology. 
2  The 2008 e-readiness rankings, Economist Intelligence Unit, The IBM Institute for Busi-

ness Value, London 2008, s.1. 
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nowszym raporcie z 2008 roku oceniono 70 krajów pod kątem sześciu głów-
nych kategorii:  

 łączność i infrastruktura technologiczna;  
 otoczenie przedsiębiorstw; 
 otoczenie socjalne i kulturowe;3 
 otoczenie prawne; 
 rządowa polityka i wizja; 
 wykorzystywanie ICT przez konsumentów i firmy.   

 Każdej z wymienionych sześciu kategorii przypisano wagi i szczegółowe 
kryteria podlegające ocenie. 
 
 
1. Łączność i infrastruktura technologiczna – waga 20% 
 
 W ocenie tej kategorii analitycy wzięli pod uwagę m.in. wskaźniki nasy-
cenia rynku telefonii stacjonarnej i mobilnej mierzone jako procent klientów 
indywidualnych posiadających dostęp do poszczególnej telefonii na 100 gospo-
darstw domowych,  procent klientów biznesowych posiadających dostęp do 
poszczególnej telefonii na 100 przedsiębiorstw, następnie procent komputerów 
osobistych na 100 gospodarstw domowych, procent komputerów osobistych na 
100 przedsiębiorstw, dostęp do Internetu. 
 Ocenie podlegały również inne czynniki rynku telekomunikacyjnego, takie 
jak: jakość świadczonych usług, awaryjność, poziom kompetencji pracowni-
ków, liczba transakcji zawieranych przez Internet, nasycenie rynku usługami 
szerokopasmowymi, a także procent dochodu osobistego na osobę w miesiącu 
przeznaczany na dostęp do Internetu, nasycenie telewizją cyfrową, ochrona 
infrastruktury telekomunikacyjnej. 
 
 
2. Otoczenie przedsiębiorstw –  waga 15% 
 
 W tej kategorii ekonomiści przeanalizowali 70 wskaźników z zakresu eko-
nomii, polityki, ocenie poddali także prawo w zakresie środowiska naturalnego, 

                                                 
3  Elementy szeroko rozumianego otoczenia społecznego. 
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podatki, rynek pracy, jakość infrastruktury, handel, inwestycje i przepisy  
w zakresie konkurencji. 
 
 
3. Otoczenie socjalne i kulturowe – waga 15% 
 
 Ocenie poddano stopień wykształcenia społeczeństwa, umiejętność i sto-
pień wykorzystania Internetu, umiejętności techniczne pracowników, poziom 
piśmiennictwa internetowego, stopień przedsiębiorczości i innowacyjności. 
 
 
4. Otoczenie prawne - waga 10% 
 
 Rozwój społeczeństwa informatycznego zależy w głównej mierze od 
struktury prawnej państwa i specyficznych przepisów prawnych dotyczących 
korzystania z Internetu. Ważne jest zatem aby tempo rejestracji firm było jak 
najszybsze, aby własność prywatna i intelektualna była odpowiednio chroniona. 
Ocenie poddano zatem przepisy prawne dotyczące prywatnej własności, prawo 
w zakresie bezpieczeństwa korzystania z Internetu, poziom cenzury i czas reje-
stracji firmy. 
 
 
5. Rządowa polityka i wizja – waga 15% 
 
 Zdolność rządu w zakresie wprowadzania kraju do cyfrowej przyszłości 
oceniono na podstawie następujących kryteriów: wydatki rządowe na ICT jako 
odsetek PKB, narodowa strategia cyfryzacji, strategia e-administracji i zakupy 
rządowe online. 
 
 
6. Wykorzystywanie ICT przez klientów i firmy – waga 25% 
 
 Miarą skutecznej implementacji ICT jest stopień wykorzystywania jej 
przez klientów i przedsiębiorstwa. Ocenie poddano m.in.: wydatki klientów na 
ICT na jedną osobę, poziom rozwoju e-biznesu, stopień e-handlu, dostępność 
online do usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorstw.  
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 Po dokonaniu oceny analitycy przemnożyli otrzymane wyniki każdej  
z sześciu kategorii przez ich wagi. W ten sposób otrzymano oceny w skali 0-10. 
Tabela 1. prezentuje otrzymane wyniki. 

Tabela 1 
 

Generalny ranking e-readiness 2008 
 

L.p Kraj 
ogólna 

punktacja 

Kategorie i ich wagi 

Łączność 
Otoczenie 
przedsię-
biorstw 

Otoczenie 
socjalne i 
kulturowe 

Otoczenie 
prawne 

Rządo-
wa 

polityka    
i wizja 

Imple-
menta-
cja ICT 

20% 15% 15% 10% 15% 25% 

1. Stany 
Zjednoczone 

8.95  8.50 8.53  9.00 9.00 9.00  9.50 

2. Hong Kong  8.91  9.00 8.64  7.47 9.80 8.95  9.50 

3. Szwecja 8.85  8.80 8.52  8.60 8.60 9.35  9.05 

4. Australia  8.83  8.60 8.59  9.13 9.50 8.85  8.70 

5. Dania 8.83  8.70 8.65  8.67 8.60 9.85  8.60 

6. Singapur 8.74  7.70 8.64  7.73 9.30 9.25  9.70 

7. Holandia 8.74  9.20 8.55  8.00 8.60 9.35  8.60 

8. Wielka 
Brytania 

8.68  8.30 8.61  8.13 8.60 9.00  9.20 

9. Szwajcaria 8.67  9.60 8.57  8.27 8.30 8.65  8.40 

10. Austria  8.63  8.00 8.16  8.00 8.60 9.40  9.35 

11. Norwegia 8.60  8.20 8.01 8.27 8.30 9.35  9.15 

12. Kanada 8.49  8.00 8.63  8.13 9.00 8.40  8.85 

13. Finlandia 8.42  7.70 8.62  8.40 8.30 9.00  8.60 

14. Germany  8.39  8.20 8.36  8.00 8.30 8.20  8.95 

15. Południowa 
Korea  

8.34  7.80 7.57  8.47  8.00 8.75  9.05 

16. Nowa 
Zelandia 

8.28  7.25 8.22  8.47 9.50 8.35  8.50 

17. Bermudy 8.22  8.15 8.36  6.67 9.10 8.20  8.80 

18. Japonia 8.08  7.50 7.39  7.87 7.70 9.05  8.65 

19. Tajwan 8.05  7.80 7.99  8.07 7.70 8.15  8.35 

20. Belgia 8.04  7.80 8.12  7.53 8.30 8.35  8.20 

21. Irlandia 8.03  7.00 8.61  8.07 8.60 7.65  8.50 

22. Francja 7.92  7.30 7.94  7.87 8.30 8.15  8.15 

23. Malta  7.78  5.75 7.76  7.33 8.00 8.95  8.90 

24. Izrael 7.61  7.70 7.65  7.93 7.00 7.40  7.70 

25. Włochy 7.55  7.00 6.93  7.80 8.60 7.90  7.60 

26. Hiszpania 7.46  7.00 7.77  7.80 8.00 7.25  7.35 

27. Portugalia  7.38  6.40 7.32  7.13 8.00 7.80  7.85 

28. Estonia  7.10  6.50 7.81  6.73 7.80 6.25  7.60 

29. Słowenia  6.93  6.40 7.32  7.00 6.60 6.10  7.70 

30. Grecja  6.72  5.30 6.77  7.13 8.00 6.90  6.95 
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31. Czechy 6.68  5.95 7.42  6.87 6.90 5.70  7.20 

32. Chile  6.57  4.50 8.07  6.60 8.00 7.10  6.40 

33. Węgry 6.30  5.30 7.08  6.47 6.90 5.55  6.75 

34. Malezja 6.16  5.40 7.35  5.20 5.60 6.60  6.60 

35. Zjednoczone 
Emiraty 
Arabskie 

6.09  5.20 7.64  5.93 5.50 6.45  6.00 

36. Słowacja 6.06  5.40 7.42  6.40 6.90 4.70  6.05 

37. Łotwa 6.03  5.60 7.10  6.20 6.90 4.70  6.10 

38. Litwa 6.03  5.00 7.09  6.33 7.20 4.70  6.35 

39. Afryka 
Południowa  

5.95  4.55 6.83  5.27 7.10 6.20  6.35 

40. Meksyk 5.88  3.70 7.24  5.47 7.40 6.80  5.90 

41. Polska 5.83  5.05 7.16  6.20 6.60 4.70  5.80 

42. Brazylia 5.65  3.60 7.01  6.13 7.40 6.10  5.20 

43. Turcja 5.64  4.40 6.60  6.20 5.40 5.75  5.75 

44. Argentyna 5.56  4.30 6.43  6.13 7.10 5.40  5.20 

45. Rumunia 5.46  4.70 6.57  5.47 6.30 5.25  5.20 

46. Arabia 
Saudyjska 

5.23  4.50 6.59  5.33 5.00 6.05  4.55 

47. Tajlandia 5.22  3.80 6.99  5.07 5.90 5.25  5.10 

48. Bułgaria 5.19  4.40 6.79  5.33 6.30 4.55  4.70 

49. Jamajca  5.17  3.80 6.21  5.33 7.40 4.75  4.90 

50. Trinidad i 
Tobago  

5.07  4.00 6.50  5.00 6.80 4.80  4.60 

51. Peru  5.07  3.45 6.40  5.40 7.40 5.10  4.40 

52. Wenezuela  5.06  3.70 6.40  5.00 6.20 5.75  4.50 

53. Jordania  5.03  4.00 6.53  5.53 5.20 5.60  4.25 

54. Indie  4.96  3.40 6.53  5.33 5.10 4.95  5.00 

55. Filipiny  4.90  3.20 6.56  4.53 4.50 5.20  5.45 

56. Chiny 4.85  3.60 6.49  5.53 3.90 4.90  4.80 

57. Egipt  4.81  3.40 6.36  5.20 5.20 5.45  4.25 

58. Columbia  4.71  3.40 6.37  4.80 6.20 5.40  3.70 

59. Rosja  4.42  4.10 6.19  5.33 4.20 2.85  4.10 

60. Sri Lanka  4.35  2.95 5.80  4.80 6.30 4.10  3.70 

61. Ukraina  4.31  3.90 5.52  5.67 4.10 2.85  4.05 

62. Nigeria  4.25  2.00 5.09  4.53 5.60 4.75  4.55 

63. Ekwador  4.17  3.10 4.75  4.60 5.30 4.60  3.70 

64. Pakistan  4.10  2.90 5.42  3.40 5.30 4.25  4.10 

65. Wietnam  4.03  2.25 6.31  3.80 4.40 4.60  3.75 

66. Kazachstan  3.89  3.30 5.66  3.80 3.70 2.85  4.05 

67. Algieria  3.61  3.60 5.36  4.33 3.40 3.20  2.45 

68. Indonezja  3.59  2.30 6.49  3.53 3.20 3.40  3.20 

69. Azerbejdżan  3.29  2.70 5.41  3.20 2.60 2.85  3.10 

70. Iran  3.18  3.15 4.40  4.87 2.20 2.50  2.25 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie The 2008 e-readiness rankings, Economist 
Intelligence Unit, The IBM Institute for Business Value, London 2008, s.24-25. 
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 Na podstawie rankingu e-gotowości można określić, które kraje najlepiej 
przystosowane są do korzystania z ICT oraz określić postęp prac w zakresie 
rozwoju ICT poprzez cykliczne porównywanie poszczególnych wskaźników, 
np. rok do roku.  
 Dla przykładu Polska w rankingu państw najlepiej przystosowanych do ery 
nowych technologii w porównaniu z 2007 rokiem spadła o jedną pozycję i zo-
stała sklasyfikowana na 41. miejscu wśród 70 krajów. Należy dodać, że w ogól-
nej punktacji Polska wypada coraz lepiej, ponieważ w 2008 roku otrzymała 
5,83 punkty; w 2007 - 5,80; w 2006 – 5,76; w 2005 – 5,53.4 Niestety z każdym 
rokiem Polska zajmuje coraz odleglejszą pozycję w rankingu e-gotowości.  
W 2007 roku była to 40. pozycja na 69 możliwych; w 2006 – 34. na 68; w 2005 
– 32.  
 Liderami od wielu lat są: USA, Hong Kong, Szwecja, Australia, Dania, 
Singapur, Holandia i Wielka Brytania. Wśród sześciu głównych kategorii Pol-
ska osiągnęła najwyższy wynik w kategorii otoczenie biznesu (7,16 na 10 moż-
liwych), a najniższy w kategorii rządowa polityka i wizja (4,70 na 10). W 2008 
roku w stosunku do 2007 w ogólnym rankingu najbardziej przesunęły się do 
góry: Australia (z 9 na 4 pozycję) i Niemcy (z 19 na 14 pozycję). 
Eurostat, Komitet ds. Ekonomicznych i Społecznych oraz Komitet ds. Regio-
nów przy Komisji Europejskiej proponują badanie stopnia przygotowania kraju 
do technologii informacyjnych i komunikacyjnych w oparciu o następujące 
wskaźniki:5 
 Łącza szerokopasmowe 

 ogólna liczba dostępów DSL (jako procent populacji); 
 liczba dostępów DSL na obszarach wiejskich (jako procent populacji); 
 penetracja usług szerokopasmowych (jako procent populacji); 
 penetracja DSL (jako procent populacji); 
 dominująca prędkość łącza; 

                                                 
4  Por.: The 2008 e-readiness rankings, Economist Intelligence Unit, The IBM Institute for 

Business Value, London 2008; The 2007 e-readiness rankings, Economist Intelligence Unit, The 
IBM Institute for Business Value, London 2007; The 2006 e-readiness rankings, Economist 
Intelligence Unit, The IBM Institute for Business Value, London 2006; The 2005 e-readiness 
rankings, Economist Intelligence Unit, The IBM Institute for Business Value, London 2005. 

5  i2010 - Annual Information Society Report 2007, ICT Country Profiles, The European 
Economic and Social Committee and The Committee of The Regions, Brussels 30.3.2007, 
SEC(2007) 395, Volume 3. 
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 procent gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 
przez łącze wąskopasmowe; 

 procent gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 
przez łącze szerokopasmowe; 

 procent przedsiębiorstw z dostępem do łącza szerokopasmowego. 
 Korzystanie z Internetu 

 procent populacji, która regularnie korzysta z Internetu (minimum raz 
w tygodniu); 

 korzystanie z usług internetowych (jako procent populacji korzystający 
z usługi): 

 wysyłanie e-maili; 
 przeglądanie informacji o dobrach i usługach;  
 telefonia internetowa albo wideokonferencja; 
 korzystanie z gier i muzyki poprzez granie/słuchanie online;  
 słuchanie w sieci radia/oglądanie w sieci telewizji; 
 czytanie online dzienników/magazynów; 
 bankowość internetowa. 

 Wskaźniki e-administracji  
 procent podstawowych usług publicznych dla obywateli dostępnych on-

line; 
 procent podstawowych usług publicznych dla przedsiębiorstw dostęp-

nych online; 
 procent populacji używającej usług e-administracji (w ciągu ostatnich 

trzech miesięcy);  
 procent populacji używającej usług e-administracji do wysyłania do-

kumentów w formie plików (w ciągu ostatnich trzech miesięcy); 
 procent przedsiębiorstw używających usług e-administracji (w ciągu 

ostatniego roku);  
 procent przedsiębiorstw używających usług e-administracji do wysyła-

nia dokumentów w formie plików (w ciągu ostatniego roku). 
 e-Zdrowie 

 procent lekarzy pierwszego kontaktu posiadających łącze szerokopa-
smowe; 

 procent lekarzy pierwszego kontaktu posiadających tzw. łącze pierw-
szej pomocy; 
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 procent lekarzy pierwszego kontaktu używających sieć elektroniczną 
do transferu danych pacjenta. 

 e-Handel 
 obroty przedsiębiorstw dokonywane poprzez Internet jako procent cał-

kowitych obrotów przedsiębiorstw; 
 procent przedsiębiorstw otrzymujących zamówienia przez Internet; 
 procent przedsiębiorstw dokonujących zakupów przez Internet. 

 e-Biznes 
 procent przedsiębiorstw posiadających zintegrowane wewnętrzne pro-

cesy (aplikacje software do zarządzania zamówieniami połączone ze 
sobą wewnątrz przedsiębiorstwa); 

 procent przedsiębiorstw posiadających zintegrowane zewnętrzne proce-
sy (aplikacje software do zarządzania zamówieniami połączone z sys-
temami IT klientów/dostawców); 

 procent przedsiębiorstw używających systemu ERP; 
 procent przedsiębiorstw używających systemu CRM; 
 procent przedsiębiorstw wysyłających/odbierających e-faktury; 
 procent przedsiębiorstw używających podpisu elektronicznego; 
 procent przedsiębiorstw używających zabezpieczeń protokołów przy 

zamówieniach internetowych; 
 procent przedsiębiorstw używających oryginalnych systemów opera-

cyjnych. 
 Zatrudnienie i kwalifikacje 

 procent  populacji bez umiejętności korzystania z Internetu; 
 procent  populacji posiądający słabe umiejętności korzystania z Interne-

tu; 
 procent  populacji posiądający średnie umiejętności korzystania z In-

ternetu; 
 procent  populacji posiądający duże umiejętności korzystania z Interne-

tu; 
 procent osób wykorzystujących umiejętności korzystania z ICT6 w pra-

cy (podstawowe umiejętności pracy z programami typu: Word, Excel, 

                                                 
6  Technologia informacyjno-komunikacyjna (ang. Information and Communication Tech-

nology). 



Metody oceny rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych … 583

Outlook, PowerPoint, umiejętność pracy z e-Administracją, umiejęt-
ność pozyskiwania potrzebnych informacji z sieci); 

 procent osób wykorzystujących specjalistyczne umiejętności korzysta-
nia z ICT w pracy (chodzi m.in. o zdolności budowania, sterowania  
i konserwacji systemów ICT). 

 Wskaźniki wzrostu sektora ICT i R&D7 
 udział sektora ICT w tworzeniu PKB8 (wskaźnik udziału wartości do-

danej sektora produkcyjnego ICT w PKB); 
 udział sektora ICT w całkowitym zatrudnieniu; 
 wzrost sektora ITC (ceny stałe);  
 wydatki na badania i rozwój ICT dokonywane przez sektor biznesu ja-

ko procent PKB, 
 procent wszystkich wydatków na R&D; 
 udział eksportu ITC w eksporcie ogółem. 

 Biorąc pod uwagę poszczególne wskaźniki informatyzacji danego kraju  
i jego pozycję w rankingu można ustalić m.in.:  

 postępy w zakresie wdrażania ICT; 
 bariery i szanse rozwoju gospodarki; 
 inicjatywy w zakresie strategii społeczeństwa informacyjnego; 
 stopień realizacji strategii społeczeństwa informacyjnego. 

 
 

THE METHOD OF RATING OF DEVELOPMENT INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES IN CHOSEN THE COUNTRIES OF WORLD IN STUDIES OF EUROPEAN 

INSTITUTIONS 

 

 

Summary 

 

 The article presents the method of opinion of development information and com-

munication technologies in chosen the countries of world applied by European institu-

tions, such how: Economist Intelligence Unit, The IBM Institute for Business Value, 

                                                 
7  Badania i rozwój (ang. Research and Development). 
8  Do usług sektora ICT zalicza się również usługi pocztowe. 
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Eurostat, Economic and Social Committee, Regions Committee near European Commit-

tee. 

 

Translated by Anna Korzeniewska 
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Wprowadzenie 
 
 W marcu 2009 roku ukazała się 8 edycja corocznej publikacji The Global 
Information Technology Report 2008-20091. Raport jest efektem pracy eksper-
tów World Economic Forum oraz francuskiej szkoły biznesu INSEAD. Autorzy 
upatrują rolę dokumentu w podnoszeniu świadomości dotyczącej wpływu tech-
nologii informacyjnej i telekomunikacyjnej (information and communication 
technologies - ICT) oraz jej głównych mechanizmów napędowych, korzyści 
możliwych do osiągnięcia w codziennym życiu, praktyce gospodarczej oraz 
działaniach rządzących i współpracy z obywatelami. Raport podkreśla szcze-
gólne znaczenie ICT w budowaniu strategii konkurencyjności oraz rozwoju 
gospodarek poszczególnych krajów. Stanowi również bardzo użyteczne narzę-
dzie dla decydentów oraz społeczeństw obywatelskich, do monitorowania roz-
woju kraju oraz jako zbiór najlepszych praktyk i zasad przyczyniających się do 
wzrostu stopnia przygotowania do wykorzystywania potencjału oferowanego 
przez ICT. 

                                                 
1  Dutta S., Mia I. (ed.), The Global Information Technology Report 2008-2009, World 

Economic Forum, INSEAD, 2009. 
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Klaus Schwab, przewodniczący Światowego Forum Gospodarczego, zwraca 
uwagę, iż ICT w coraz większym zakresie staje się kluczowym czynnikiem, 
rdzeniem strategii konkurencyjności gospodarek światowych. Dzieje się tak za 
sprawą wyjątkowej siły wzmacniającej wzrost, rozwój i modernizację. Prze-
wodniczący przywołuje doświadczenia, które pokazały, iż kraje rozwinięte do-
chodząc do bariery technologicznej mogły kontynuować innowacje w proce-
sach i produktach oraz utrzymać przewagę konkurencyjną właśnie dzięki tech-
nologii informacyjnej i telekomunikacyjnej. Rozwiązania te udowodniły rów-
nież swoją ważność w przypadku krajów o średniej zamożności, pozwalając na 
przeskok na wyższy poziom rozwoju oraz transformację ekonomiczną i spo-
łeczną. K. Schwab podkreśla nadzwyczajną rolę ICT, w szczególnych czasach 
globalnego kryzysu światowego, jako siły napędowej wzrostu i innowacyjności, 
przypisując jej krytyczną rolę zarówno w odbudowie gospodarek, jak i wspiera-
niu konkurencyjności w średnim i długim horyzoncie. 
 Zbliżone stanowisko wyraża w słowie wstępnym do Raportu John Cham-
bers, przewodniczący i dyrektor generalny Cisco Systems: „Podjęcie działań 
decyzyjnych w celu ponownego ustalenia priorytetów jest sprawą kluczową dla 
firm i krajów podczas każdego spowolnienia, podejmujemy właśnie niezbędną 
ocenę, która pozwoli nam na dopasowanie się do obecnych realiów. Kluczo-
wym jest jednakże, abyśmy nie pozwolili, żeby krótkoterminowe wyzwania 
przeszkadzały nam w planowaniu możliwości osiągania długoterminowego 
trwałego wzrostu.” Jednocześnie podkreśla, że właśnie stoimy przed unikalną 
możliwością pobudzenia globalnej koniunktury, w której kluczową częścią 
rozwiązania jest wszechobecny szerokopasmowy dostęp. Inwestycje w infra-
strukturę pozwalające na dostęp do Internetu dla wszystkich obywateli świata 
oznaczają tworzenie miejsc pracy, lepszy dostęp do opieki medycznej, edukacji, 
rozszerzanie zasięgów działania firm a w wielu krajach budowę klasy średniej. 
Dostęp szerokopasmowy do Internetu zmienia sposób w jaki żyjemy, pracuje-
my, spędzamy wolny czas oraz uczymy się. 
 Autorzy raportu wyraźnie, kilkukrotnie zwracają uwagę na zależność po-
między wzrostem gospodarczym a gotowością do wykorzystania potencjału 
ICT, sugerując, iż relacja ta wymaga dalszego podkreślania w dobie gospo-
darczego wyhamowania i powtarzających się głosach o konieczności cięć wy-
datków. Wyniki indeksu NRI i PKB per capita przedstawia rysunek 1. 
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Rys. 1. Gotowość sieciowa i PKB per capita 

Źródło: World Economic Forum, IMF, 2008 za: Dutta S., Mia I. (ed.), The Global In-
formation Technology Report 2008-2009, World Economic Forum, INSEAD, 2009. 

 
 
1. Indeks NRI jako główny wskaźnik wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych i jego struktura 
 
 Forum Gospodarcze wraz ze Szkołą Zarządzania INSEAD zaproponowało 
indeks NRI jako główne narzędzie projektów badawczych mających na celu 
szacowanie wpływu innowacyjności – szczególnie ICT – na wzrost i rozwój 
gospodarek krajów. Networked Readiness Index (NRI) identyfikuje czynniki 
pozwalające gospodarkom wykorzystywać technologie informacyjne i komuni-
kacyjne w celu wzrostu konkurencyjności jak również staje się benchmarkiem, 
do którego można odnosić osiągane w czasie wyniki.  
 Struktura indeksu obejmuje trzy główne obszary: 

 Warunki (Environment), traktowane jako kluczowy czynnik wstępny 
pomagający rozwijać gotowość sieciową, jest wynikiem działań po-
dejmowanych m.in. przez rząd w przygotowaniu rynku czy odpowied-
nich regulacji. 

 Gotowość (Readiness), będąca efektem wysiłków i zaangażowania rzą-
du, sektora biznesowego oraz członków społeczeństwa świadcząca  
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o zainteresowaniu i przygotowaniu do korzystania z technologii w co-
dziennych działaniach. 

 Wykorzystywanie (Usage), które jest odbiciem gotowości, im bardziej 
społeczeństwo jest przygotowane i zainteresowane korzyściami ICT, 
tym większe prawdopodobieństwo efektywnego wykorzystania techno-
logii w szerokim zakresie. 

 Rysunek 2 przedstawia układ indeksu NRI. Powyższe obszary stanowią 
subindeksy NRI, w których wyróżniono dziewięć filarów oraz określono 68 
zmiennych. Przy wyliczaniu NRI każdemu z subindeksów przypisano identycz-
ną wagę, subindeksy obliczane są jako średnie z filarów, z których się składają. 
Prace nad raportem opierały się zarówno na danych publikowanych przez takie 
instytucje jak Bank Światowy, Organizację Narodów Zjednoczonych czy Mię-
dzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (40% danych) jak i na badaniach, 
podczas których zwrócono się do ponad 12 tys. liderów biznesu w badanych 
krajach (60% danych). Badania z użyciem NRI na potrzeby The Global Infor-
mation Technology Raport 2008-2009 objęły gospodarki 134 krajów reprezen-
tujące ponad 98% światowego GDP. Zachowanie niezmiennej struktury indeksu 
NRI od 2002 roku zapewnia porównywalność wyników z poszczególnych edy-
cji raportu.  

 Indeks  Subindeksy  Filary 

 
Rys. 2. Struktura indeksu NRI (w nawiasach podano miejsca, które zajęła Polska  
w poszczególnych ocenach na 134 badane gospodarki) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dutta S., Mia I. (ed.), The Global Informa-
tion Technology Report 2008-2009, World Economic Forum, INSEAD, 2009.  
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2. Liderzy i wyniki gospodarki polskiej  
 
 Niezmiennie trzeci rok z rzędu dwa pierwsze miejsca rankingu zajmują 
Dania oraz Szwecja. Ponadto Skandynawia dopełnia imponujący wynik z Fin-
landią, Islandią i Norwegia odpowiednio na pozycjach 6, 7 oraz 8. Na miejscu 3 
sklasyfikowane zastały Stany Zjednoczone – awans o jedną pozycję w stosunku 
do ubiegłorocznej edycji raportu, następne miejsca zajmują Singapur oraz 
Szwajcaria, pozycja 9 to Holandia, pierwszą dziesiątkę zamyka Kanada awan-
sem z zeszłorocznej pozycji 13. Na uwagę wśród liderów zasługuje także Esto-
nia, która zajęła 3 pozycję w filarze używanie ICT przez państwo oraz 18  
w ocenie ogólnej. 
 Wśród 12 krajów, które dołączyły do Unii Europejskiej interesująca wyda-
je się ocena Polski. O ile takie kraje jak Estonia, Słowenia, Czechy czy Litwa, 
skutecznie wykorzystują ICT w rozwoju swoich gospodarek i zajmują silną 
pozycję w rankingu o tyle Polska czy Bułgaria wypadają w ocenie zdecydowa-
nie słabiej. Ponadto Polska spadła z 62 na 69 pozycję w stosunku do poprzed-
niego roku. Nadmienić należy, iż z 7 gospodarek, które po raz pierwszy były 
oceniane, jedynie Brunei Darussalam uplasował się powyżej naszego kraju, 
więc spadek o pozostałe 6 miejsc spowodowany był relatywnie gorszymi wyni-
kami Polski (oraz symbolicznym spadkiem oceny nominalnej z 3,81 do 3,80). 
Ponadto spadek ten oznacza przejście do „drugiej” połowy krajów – 69 pozycja 
wśród 134 gospodarek, w zeszłym roku odpowiednio 62 na 127. 
 Analiza subindeksu oceniającego warunki stosowania ICT (Environment 
Component Subindex), w którym sklasyfikowano nas na pozycji 68 zwraca 
uwagę na obiecująco wyglądającą pozycję 41 w filarze infrastruktura, w tym 
także zmienne uwzględniane w tym obszarze – wydatki na edukację liczone 
jako procent GNI (Gross National Income) dające nam pozycję 27, czy miejsce 
20 odnośnie przyjęć na studia wyższe. Uwagę przyciąga jednak przede wszyst-
kim filar warunki polityki i regulacji z wynikiem 100 (na 134 gospodarki). 
Nadmienić może warto, iż sąsiadujemy z Mozambikiem (99) i Serbią (98)  
z jednej strony oraz Senegalem (101) i Mongolią (102) z drugiej. Tak niski wy-
nik jest m.in. wypadkową miary opisującej efektywność ciała prawodawczego – 
111 pozycja, zaraz za Włochami, Bangladeszem, Filipinami i Dominikaną oraz 
sprawność ram prawnych dotyczących sporów – pozycja 109, w sąsiedztwie 
Mołdawii (108) i Mauretanii (110) jak również praw własności – 94, zaraz za 
Pakistanem, powyżej Kazachstanu. Pozycję 99 zajęliśmy w ocenie jakości kon-
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kurencyjności w sektorze ISP (Internet Service Provider), ulegając takim kra-
jom jak Boliwia (98), Tadżykistan2 (97) czy Burkina Faso3 (96) wyprzedzając 
jednocześnie Bangladesz (100), Macedonię (101) i Botswanę (102). Wyraźnie 
wyżej uplasowano nas pod względem liczby czynności niezbędnych do wyeg-
zekwowania należności wynikających z zawartych umów licząc od momentu 
wystąpienia do sądu jako powód do chwili otrzymania należności. Jednak przy-
znana 67 pozycja ex aequo z 10 krajami, m.in. Tanzanią, Uganda i Zimbabwe, 
jest nieco dezawuowana przez kolejną miarę, a mianowicie czas potrzebny na 
rozwiązanie sporu liczony liczbą dni – pozycja 109 z wartością 830 dni. Przed 
nami Benin – 825 dni, za nami Burundia – 832. Powyżej 800 dni plasuje się 
także Grecja i Czechy, ranking otwiera natomiast Singapur z wartością 150 dni. 
 Subindeks dotyczący gotowości do stosowania/korzystania z dostępnych 
rozwiązań technologicznych (Readiness Component Subindex) jest tym, w któ-
rym wypadliśmy najlepiej zajmując 62 pozycję. Podobnie jak w obu pozosta-
łych indeksach i tu widać wyraźny rozziew w poszczególnych filarach: goto-
wość obywateli – 43, gotowość sektora biznesowego – 52, gotowość admini-
stracji państwowej – 103. Wynik w trzecim filarze został „ściągnięty w dół” za 
sprawą priorytetu nadanego ICT przez rząd – 132 pozycja na 134 gospodarki, 
ranking zamyka Zimbabwe (133) oraz Paragwaj (134) oraz ważności ICT  
w rządowej wizji przyszłości – 126 zaraz za Namibią (124) i Nepalem (125). 
 Konsekwencją stworzonych warunków oraz gotowością do wykorzysty-
wania nowoczesnych technologii jest zwyczaj jej używania mierzony trzecim 
subindeksem (Usage Component Subindex), w którym otrzymaliśmy najgorszą 
notę (80) ze wszystkich trzech podindeksów. Tu otrzymaliśmy również najgor-
szą ocenę z 9 filarów badania – 127 miejsce w filarze opisującym wykorzysta-
nie ICT przez administrację, przy jednoczesnych stosunkowo wysokich ocenach 
w pozostałych dwóch filarach tego podindeksu – wykorzystywanie przez oby-
wateli – 46 oraz wykorzystywanie przez biznes – 69. 
 Wśród 5 zmiennych identyfikowanych w filarze z najgorszą oceną na 
uwagę zasługuje  wysoka 53 pozycja indeksu e-partycypacji wśród pozostałych 

                                                 
2  Górzysty kraj w Azji Centralnej pomiędzy Afganistanem, Uzbekistanem, Kirgistanem 

oraz Chinami, który uzyskał niepodległość w 1991 r., następnie w latach 1992-1997 był stopnio-
wo wyniszczany wojną domową, 143 tys. km2 powierzchni, 7,200 tys. ludności. Informacje za 
en.wikipedia.org 

3  Państwo w Afryce Zachodniej, dawniej Górna Wolta, do 1960 kolonia francuska, stolica 
jest Wagadugu, powierzchnia 274 tys. km2, ludność 15 300 tys. Informacje za en.wikipedia.org 
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ocen: 130, 123, 129 i 130. Wspomniany indeks e-partycypacji stara się ocenić 
jakość, związek, użyteczność serwisów internetowych administracji rządowej 
oraz chęci do dostarczania obywatelom informacji, narzędzi i usług online 
związanych z udziałem społeczeństwa w życiu państwa. Pozostałe słabe noty 
dotycza m.in. promocji ICT czy wykorzystywania rozwiązań tego typu przez 
administrację państwową. 
 
 
3. Bariery i szanse intensyfikacji wykorzystania ICT w Polsce 
 
 Wnioski płynące z pobieżne analizy najnowszego raportu Forum Świato-
wego z jednej strony napawają pesymizmem z drugiej pozwalają na nieco 
optymistyczne spojrzenie. We wszystkich trzech częściach składowych oceny 
opartej o metodologię NRI widać dwa przeciwstawne nurty. Polska otrzymuje 
słabe i bardzo słabe oceny w obszarach zależnych od działań prawodawczych, 
począwszy od ustalania priorytetów i wizji rozwoju gospodarki poprzez wyko-
rzystywanie nowoczesnej technologii informatycznej i telekomunikacyjnej  
w działalności administracji państwowej aż do regulacji prawnych i tworzenia 
warunków sprzyjających ICT, w tym kreowania warunków konkurencyjności 
rynku w rozważanym obszarze. Z drugiej strony, pomimo wyraźnie zarysowa-
nych barier wskazać należy na dość wysoką ocenę warunków infrastruktural-
nych (najlepszy wynik ze wszystkich filarów – 41 pozycja w rankingu), w oce-
nie której uwzględniono także kadrę i edukację wyższą, podobną ocenę przypi-
sano gotowości jak i wykorzystywaniu technologii przez obywateli (odpowied-
nio 43 i 46 pozycja). Nieco słabsze noty otrzymał w filarach gotowość i wyko-
rzystywanie sektor biznesowy – 52 i 69. 
 Posiłkując się badaniami polskiego Internetu realizowanymi m.in. przez 
firmę SMG/KRC pod nazwą NetTrack wskazać można, iż ponad 71% internau-
tów korzysta z sieci codziennie lub prawie codziennie, kolejne 17,6% kilka razy 
w tygodniu. Prawie 87% korzysta z Internetu w domu, 24,3% w pracy, nato-
miast 8,5% w szkole/na uczelni. Dla porównania jeszcze kilka lat temu głów-
nym miejscem dostępu do Internetu była uczelnia oraz szkoła. Z sieci korzystali 
głównie ludzie młodzi, z przewagą mężczyzn, raczej ze średnim (często studen-
ci) lub wyższym wykształceniem4. Jednocześnie ponad połowa użytkowników 

                                                 
4  Por. m.in. Badania Pentor-Bus, I-Mertia, badania NetTrack SMG/KRC. 



Karol Kuczera 592 

Internetu pochodziła z 5 województw, dużych aglomeracji i obszarów o dobrze 
rozwiniętej infrastrukturze telekomunikacyjnej5. Obecnie kontrasty w strukturze 
polskich internautów powoli zacierają się, m.in. podział wg płci wynosi 50/50, 
dominującą grupą wiekową jest przedział 25-36 lat (36 proc.), następnie 15-24 
(34 proc.) i 27 procentowy udział grupy 40-59-latków.  
 Nie można także nie zwrócić uwagi na dynamiczny wzrost wartości pol-
skiego rynku e-commerce, który jakby zaprzeczał kryzysowi światowemu. 
Zmiany wartości w latach 2001-2008 zaprezentowano na rysunku 3. 

 
Rys. 3. Wartość polskiego rynku e-commerce, dane w mln PLN 

Źródło: Polski rynek e-commerce, www.smb.pl 

 
 Obserwacje te prowadzą do wniosku, że pomimo wskazanych barier ob-
serwujemy wyraźne zainteresowanie i popularyzację technologii telekomunika-
cyjnych w polskim społeczeństwie. Ponadto w coraz większym zakresie rze-
czywistość wirtualna wykorzystywana jest przez sektor biznesowy, który z jed-
nej strony wychodzi naprzeciw zgłaszanym oczekiwaniom, z drugiej strony 
włącza się do budowy nowego cyfrowego rynku. Posłużyć można się choćby 
przykładem wzrostu liczby transakcji internetowych dokonywanych przy uży-
ciu kart płatniczych o 158% w roku 2007 w stosunku do roku 2006. W roku 
                                                 

5  Zobacz: Kuczera, K. Determinanty i bariery polskiego e-biznesu, w: Stabryła A. (red.), 
Innowacyjność we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w 
Krakowie, Kraków 2005. 
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2007 odnotowano prawie 2 milionów transakcji o wartości 488 milionów zło-
tych (wzrost o 169% do roku 2006). Najczęściej płatności kartami realizowane 
są za usługi telekomunikacyjne, oprogramowanie komputerowe, dostęp do 
usług internetowych i do kontentu (22% transakcji). Na drugiej pozycji (17%) 
znalazła się szeroko rozumiana turystyka obejmująca m.in. płatności za wy-
cieczki, zakup biletów lotniczych czy wynajem samochodów. Najczęściej ku-
powane w Internecie produkty – książki i płyty stanowią jedynie 14% udział w 
płatnościach kartami, zaraz za ubezpieczeniami i usługami finansowymi z 16% 
wynikiem6. Zachowania takie są wynikiem identyfikowania dwóch rodzajów 
aktywności w handlu elektronicznym: handlu bezpośredniego (direct) oraz po-
średniego (indirect). Kryterium rozróżniającym jest kanał/kanały, poprzez które 
dochodzi do zawarcia umowy i jej realizacji. W e-handlu direct cała transakcja 
realizowana jest elektronicznie, w drugim przypadku wykorzystywane są także 
kanały fizyczne. Operacje bezpośrednie, w których towar lub usługa są zama-
wiane poprzez sieć oraz tą samą drogą dostarczane w naturalny niejako sposób 
zachęcają lub wręcz wymuszają płatności on-line, czasem jedynie kartą. Przy-
kładem jest sprzedaż biletów lotniczych tzw. tanich przewoźników, która ze 
względu na presję kosztów realizowana jest często jedynie kanałem elektro-
nicznym z koniecznością zapłaty kartą. Z drugiej strony firmy sprzedające to-
wary w sposób indirect, które muszą być dostarczone nabywcom poza drogami 
cyfrowymi ze względu na swój nie wirtualny charakter dopuszczają często po-
zawirtualne płatności wynikające właśnie za sposobu realizacji dostaw, np. za 
pobraniem, gdyż taką usługę finansową zapewnia firma pocztowa czy kurier-
ska. 
 Badania LaunchIT przeprowadzone przez Business Angels SeedFund  
w IV kwartale 2008 roku, jeszcze przed kryzysem gospodarczym, pokazały, iż 
wśród osób zajmujących się e-biznesem lub zainteresowanych prowadzeniem 
takiej działalności 5% uważa, iż łatwo uzyskać finansowanie dla innowacyjne-
go przedsięwzięcia, aż 57% uważa, że nie jest to łatwe ale możliwe, jedynie 
25% ankietowanych uważa, że pozyskanie finansowania jest trudne7. Interpre-
tacja tych danych liczbowych podbudowuje optymistyczne spojrzenie na sytu-
ację i perspektywy rozwoju sfery biznesu opartej na ICT. 

                                                 
6  Raport Money.pl i eCard S.A., Jak płacimy w Internecie?, marzec 2008. 
7  Badania LaunchIT, http://www.biznespolska.pl/files/reports/launchit2008.pdf 
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 Płatności elektroniczne postrzegane były przez wielu internautów jako 
potencjalne zagrożenie, stąd stanowiły poważną barierę w rozwoju e-biznesu. 
Pamiętać należy, iż płatności tradycyjne wiążą się z wyższymi kosztami, za-
równo po stronie kupujących – dodatkowa opłata za przelew czy za pobranie 
należności przez kuriera, jak i po stronie sprzedawcy, który zmuszony jest ob-
sługiwać wiele zróżnicowanych form przepływu środków finansowych, co 
wpływa negatywnie chociażby na automatyzacje procesów. Od pewnego jednak 
czasu to co było przeszkodą, dzięki wzrostowi zaufania do banków i instytucji 
pośredniczących w przepływach finansowych staje się czynnikiem rozwojo-
wym. Coraz większa liczba klientów ceni szybkość i łatwość zawierania trans-
akcji on-line, wraz z płatnościami elektronicznymi co idąc w parze z dostarcza-
niem towarów i usług bezpośrednio do klientów pozwala na oszczędność, jakże 
brakującego, czasu. Trwają ponadto spekulacje, iż wprowadzenie na szeroka 
skalę najnowocześniejszych rozwiązań dotyczących zabezpieczeń, np. systemu 
3D Secure, skutkować będzie znacznym wzrostem liczby zawieranych transak-
cji.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Przedstawione w artykule wyniki badań zarówno światowych jak i lokal-
nych pozwalają umiarkowanie pozytywnie oceniać sytuację i prognozy rozwoju 
platform elektronicznych w Polsce na tle Świata. Wzrost ilościowy jak i warto-
ściowy polskiego rynku e-biznesowego oraz usług towarzyszących wykazuje 
sporą dynamikę. Według SMB wartość polskiego rynku e-commerce wzrosła  
w 2008 roku o 36% przekraczając 11 mld zł, jednocześnie oczekuje się 20% 
wzrostu w 2009 roku8. Pamiętać jednak należy, iż daleko nam jeszcze do śred-
niej światowej nie mówiąc o liderach. Wg stanu na 2007 rok ponad połowa 
polskich internautów nigdy nie dokonała zakupu w sieci, średnia światowa po-
daje, że 86% internautów przynajmniej raz kupiło coś przez Internet, przynajm-
niej jednego zakupu dokonało 93% internautów w Europie i 92% w Ameryce 
Północnej9. Postawić należy jednocześnie tezę, iż jednym z głównych czynni-
ków, który hamuje wykorzystanie ICT jest obszar zależny od rządu i admini-

                                                 
8  Polski rynek e-commerce 2008, Raport SMB, marzec 2009. 
9  Raport Money.pl i eCard S.A., Co Polacy kupują w Internecie?, luty 2008. 



Zaawansowanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych … 595

stracji, w tym bardzo niski priorytet nadany technologii informacyjnej i teleko-
munikacyjnej w rozwoju polskiej gospodarki. Wydawać może się, iż mając tak 
bogate źródło informacji jakim jest The Global Information Technology Raport 
Polska nie potrafi w pełni wykorzystać płynących z niego przesłanek, jak czyni 
to choćby Estonia, w budowaniu konkurencyjnej gospodarki opartej o innowa-
cyjne rozwiązania. 
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Summary 

 

 The paper analyses the level of preparation and use of Information and Communi-

cation Technologies (ICT) in Poland. Also some comparisons to other countries’ 

economies have been made. Presented interpretations and conclusions were mainly 

based on The Information Technology Report 2008-2009 issued by The World Eco-

nomic Forum in cooperation with French School of Management INDEAD as well as 

on domestic surveys. Presented data distinguish Polish environment, readiness and use 

of new IT technology assets in a rather poor government sector without appropriate 

prepared regulations and in a quite good business sector and among individuals. In the 
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issue some information about Polish e-business were given too. According to authorities 

as Klaus Schwab, The Executive Chairman of The World Economic Forum and John 

Chambers, Chairman and CEO of Cisco Systems special emphasis was put on ICT as a 

key part of the solution of growth and innovation. ICT changes our lifestyle, improves 

education and health care, expands the reach of business, and much more. 
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KONWERGENCJA RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO. ROZWÓJ WYBRANYCH 
INTERNETOWYCH MEDIÓW KOMUNIKACJI 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Kanwą prowadzonych przez nas rozważań będą trzy autorskie artykuły  
z materiałów konferencji (2007, 2008) „Informacja w Społeczeństwie XXI wie-
ku”, w Olsztynie: Internet jako platforma konkurencji mediów komunikacyjnych 
oraz Konwergencja i hybrydyzacja mediów komunikacji a także Hiperkonku-
rencja operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Opublikowane (lub przygo-
towane do druku) w serii „Monografie i Opracowania” SGH w Warszawie.  
Minęło zaledwie kilkanaście miesięcy od ich przygotowania a już treści tych 
artykułów w znacznym stopniu się zdezaktualizowały, z uwagi na błyskotliwy 
postęp w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,  
w szczególności technologii i aplikacji internetowych. Mamy tu na myśli szyb-
kie zmiany zachodzące na rynku tych mediów komunikacji (tradycyjnych  
i internetowych), które są przedmiotem naszych zainteresowań: telefonii, radia  
i telewizji. Przewartościowania tego rynku są tak szybkie, że wprost wymuszają 
przeprowadzenie nowych studiów i analiz. Będziemy je prezentować w dalszej 
części naszych rozważań.  
 Szczególnie w drugiej połowie tej dekady możemy zaobserwować nasile-
nie się procesów konwergencji i hybrydyzacji mediów komunikacyjnych. Pod-
stawą tych procesów, o czym trzeba pamiętać, jest (wydaje się, że dobiegająca 
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końca) ich digitalizacja. Dynamikę tych procesów determinuje przede wszyst-
kim rozwój technologii ICT oraz związana z tym rozwojem walka konkuren-
cyjna m.in. między operatorami tradycyjnego rynku telekomunikacyjnego  
a dostawcami usług sieciowych. Procesy konwergencji (upodabniania się) róż-
nych mediów komunikacyjnych przebiegają od „granic” zupełnego dymorfizmu 
technologicznego i/lub funkcjonalnego, na których znajdowały się te media, do 
spotkania „w środku”, gdzie ich podobieństwo jest całkowite. Drugą obserwo-
waną tendencją, jest integrowanie różnych mediów w jednym urządzeniu (hy-
brydyzacja), co prowadzi do powstawania swoistych uniwersalnych technolo-
gicznie i funkcjonalnie „kombajnów” użytkowych1. Przykładem tego niech 
będzie projekt Mobilnego Urządzenia Internetowego (Mobile Internet Devices - 
MID), które niebawem wejdzie na rynek z funkcjami osobistego komputera  
(z tzw. inteligentnym interfejsem Internetu), telefonu komórkowego, dyktafonu, 
odtwarzacza multimedialnego, urządzenia GPS, aparatu fotograficznego, prostej 
kamery i przenośnej konsoli gier. Pracuje nad nim Intel, największy na świecie 
producent układów scalonych, we współpracy z Asusem, Toshibą, Fujitsu, Pa-
nasonic’iem, Samsungiem, LG, Lenovo i Sharpem. Miniaturowe i energoosz-
czędne procesory do urządzeń typu MID z serii Atom mają pracować z prędko-
ścią do 1,86 GHz2. 
 Mamy obecnie (koniec marca 2009) ok. 17,3 mln użytkowników Internetu 
w grupie wiekowej 15-75 lat mieszkańców Polski, co stanowi aż 58 % udział  
w tej zbiorowości. Zdecydowana większość z nich, ponad 91%, korzysta z Sieci 
przynajmniej raz w tygodniu, a 59% codziennie3. To właśnie oni są konsumen-
tami tych mediów, ich aktywnymi uczestnikami, prosumentami, czy wreszcie 
kreatorami transferowanych treści. To oni dziś i w przyszłości będą kształtować 
ich obraz.  
 
 
  

                                                 
1  A. Małachowski, Środowisko wirtualnego klienta, Wyd. Akademii Ekonomicznej we 

Wrocławiu, Wrocław 2005. 
2  A. Labisko, MID czyli kieszonkowy Internet, 10 kwietnia 2008, www.polskieradio.pl/ na-

uka/45003.html 
3  Badanie Internetu, Gfk, 4.2009, http://di.com.pl/26190,0,Gfk_Internet, kwiecień 2009. 
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1. Rozwój telefonii internetowej 
 
 Ogólne tendencje ujawniające się na polskim rynku telefonii są następują-
ce: spadający systematycznie udział telefonii stacjonarnej, rosnący w niewiel-
kim stopniu (by nie powiedzieć stabilny) udział telefonii komórkowej, dyna-
miczny wzrost udziału telefonii internetowej. Jednocześnie operatorzy teleko-
munikacyjni zwiększają swe przychody na rynku transmisji danych, dzierżawy 
łącz i dostępu do Internetu4. Od 2005 (z 78%) z roku na rok o kilka procent 
spada dostęp Polaków do telefonu stacjonarnego. Systematycznie zmniejsza się 
liczba użytkowanych telefonów stacjonarnych i przychody w tym segmencie. 
Warto podkreślić, że operatorzy telefonii stacjonarnej mają znaczący (50-60%) 
udział w oferowaniu usług dostępu do Internetu5. Ponad 70% abonentów używa 
równolegle w domu telefon stacjonarny i TK6. Obserwuje się ucieczkę abonen-
tów (lub realizowanych przez nich połączeń) z telefonii stacjonarnej do TK, tzw 

fix-mobile substitution7. Na co wpływ mają przede wszystkim, w dalszym ciągu 
dość wysokie, koszty takich połączeń. UKE wydało kilkadziesiąt decyzji z tym 
związanych (dot. m.in. obniżki stawek MTR-Mobile Termination Rates), co już 
doprowadziło do spadku cen detalicznych telefonii komórkowej i VoIP8. Nie 
trzeba dodawać, że na skutek presji konkurencyjnej tego segmentu rynku (tzn. 
TK i VoIP) znacznie (mniej więcej o połowę) w ostatnich miesiącach obniżyli 
swoje ceny, do wszystkich rodzajów połączeń telefonicznych, operatorzy tele-
fonii stacjonarnej. 
 Duży wpływ na obraz konkurencji na interesującym nas rynku telekomu-
nikacyjnym (telefonii stacjonarnej, TK i VoIP) mają przedsięwzięcia 
(de)regulacyjne Komisji Europejskiej i Urzędu Komunikacji Elektronicznej9. 

                                                 
4  A. Małachowski, Hiperkonkurencja operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, mat. 

konf. „Informacja w społeczeństwie XXI wieku”, Olsztyn 2007. 
5  Ibidem. 
6  P. Poznański, Popularna komórka, www.gazetawyborcza.pl, czerwiec 2007. 
7  M. Maj, UKE zaczyna obniżać stawki MTR, (publ. 20.01.2009), http://di.com.pl/25672, 

kwiecień 2009, oraz w: M. Maj, Połączenia F2M niepopularne mimo spadku cen, (publ. 
10.04.2009), http://di.com.pl/2678, kwiecień 2009. 

8  M. Maj, Połączenia F2M niepopularne mimo spadku cen, (publ. 10.04.2009), 
http://di.com.pl/2678, kwiecień 2009. 

9  Tak się złożyło, że „twardą ręką” zarządzają tym rynkiem (w UE, w Polsce) z powodze-
niem dwie kobiety- Viviane Reding i Anna Streżyńska.  
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 W dalszym ciągu na rynku telefonii stacjonarnej ujawnia się monopol TP 
S.A. (z namiastkami oligopolu z Dialogiem i Netią) ponadto, mamy na polskim 
rynku TK klasyczny oligopol, z dominującymi trzema operatorami (Center-
tel/Orange, PTC/Era, Polkomtel/Plus), o podobnej liczbie 14-15 mln użytkow-
ników TK. Mamy w zakresie TK dość wysoki wskaźnik „nasycenia” 110%, co 
oznacza, że (pomijając niemowlęta i małe dzieci) ok. 1/3 Polaków dysponuje 
więcej niż jednym TK10.  
 Również operatorzy TK na skutek polityki deregulacyjnej na tym rynku, 
rosnącej liczbie operatorów, konkurencji VoIP i zmuszaniu do obniżki opłat 
zderzyli się z groźbą malejących przychodów. Odpowiedzią na te wyzwania, 
formą "ucieczki do tyłu i do przodu" jest ich wchodzenie na rynek telefonii 
stacjonarnej, telefonii internetowej i wzbogacanie form i zakresu usług, w tym 
dostępu do treści (tekstowych, animacji, muzyki, wideo). Jak na razie, mimo 
dość silnej reklamy i działań marketingowych, tylko 12% użytkowników TK 
korzysta z bardziej zaawansowanych usług (portal operatora, e-mail, Internet, 
komunikatory11.  
 Na oba te segmenty (telefonii stacjonarnej i TK) coraz większą presję kon-
kurencyjną wywiera telefonia internetowa (VoiP). Została uznana za "wywro-
tową" technologię, która już powoduje fundamentalne zmiany na rynku telefo-
nii tradycyjnej i TK. Przykład ciągu przemian technologicznych i ich destruk-
cyjnego wpływu na konkurencję na rynku telefonii jest następujący12: 
 

telefon stacjonarny  TK  hybrydy (smartphon, TK/PDA, MID)  iTK (VoIP). 

 
 W technologii VoIP możliwe jest realizowanie połączeń: PC-2-PC, PC-2-
Tlf (stacjonarny, TK), Tlf-2-PC, tlf-2-tlf (!). Ponadto, w ramach technologii PC, 
TK- komunikacja wideo. Współcześnie stosowane są (poza protokołami trans-
misji) trzy podstawowe rozwiązania: telefon VoIP, dostęp via PC do Internetu 
(tlf/PC) oraz bramki (adaptery) VoIP. Telefon VoIP umożliwia prowadzenie 
rozmów via Internet poprzez bezpośrednie połączenie do gniazda sieci. W dru-

                                                 
10  Nie uwzględniając „ciemnej liczby” tzw. „zamrożonych”, nieaktywnych TK. 
11  A. Małachowski, Hiperkonkurencja operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, mat. 

konf. „Informacja w społeczeństwie XXI wieku”, Olsztyn 2007, oraz w: P. Poznański, Popularna 
komórka, www.gazetawyborcza.pl, czerwiec 2007. 

12  A. Małachowski, Internet jako platforma konkurencji mediów komunikacyjnych, mat. 
konf. „Informacja w społeczeństwie XXI wieku”, Olsztyn 21-22 czerwca 2008. 
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gim rozwiązaniu korzystamy z technologii VoIP za pośrednictwem PC (PDA), 
dostępu do Internetu i zestawu; słuchawka, mikrofon (i ewentualnie kamera 
wideo). Bramki umożliwiają realizację połączenia VoIP przez tradycyjny aparat 
telefoniczny PSTN. Tym samym można korzystać z telefonii internetowej bez 
pośrednictwa komputera (!). Ta ostatnia technologia jest doskonałym przykła-
dem konwergencji mediów tlf-VoIP, użytkownik może nawet nie wiedzieć, że 
korzysta z platformy VoIP.  
 Telefonia internetowa oferuje użytkownikowi szereg udogodnień: przeka-
zy głosu, przekazy multimedialne, utrzymywanie połączeń lokalnych na tym 
samym aparacie w podróży po świecie (!), zachowanie jednego numeru dla 
wielu telefonów abonenta zlokalizowanych w dowolnym miejscu (nawet na 
świecie), znaczną obniżkę kosztów rozmów telefonicznych, z dużą pulą (nawet 
do 10 tys. na rok) bezpłatnych minut, a nawet bezpłatne rozmowy w ramach 
jednego operatora13. Na rynku polskim aktualnie tę usługę oferuje ponad dwu-
dziestu operatorów VoIP. Do najważniejszych możemy zaliczyć, m.in.: Skype, 
Gadu-Gadu Nagłos, Tlenofon, Nawijka/WP, EasyCall, Freeconet, MyFon.pl, 
Dialog Newton 14.  
 Ponadto, poza presją konkurencyjną „zwykłej” VoIP na segmenty telefonii 
stacjonarnej i TK , wywierają też taką presję inne media komunikacyjne Inter-
netu: e-mail, SMS, MMS, czaty, fora dyskusyjne, wideokonferencje i media 
zintegrowane- komunikatory internetowe. Wymienione media wpływają też 
konkurencyjnie na samą VoIP! 
 Komunikatory internetowe są uniwersalnym, multimodalnym i multime-
dialnym medium komunikacji. Oferują w tym zakresie następujące, podstawo-
we usługi komunikacyjne: e-mail, SMS, MMS, IRC, komunikację głosową 
(VoIP), telefon internetowy. Ponadto, komunikację tekstową i głosową z telefo-
nią komórkową, tzw. pokoje rozmów- wieloosobowych konferencji, dostęp do 
programów radiowych i TV. Zestawienie najczęściej użytkowanych przez pol-
skich internautów komunikatorów internetowych pokazano w tabeli 1. 
  

                                                 
13  A. Małachowski, Internet jako platforma konkurencji mediów komunikacyjnych, mat. 

konf. „Informacja w społeczeństwie XXI wieku”, Olsztyn 21-22 czerwca 2008. 
14  Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, go-

spodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r., raport GUS, 
www.stat.gov.pl/cps/rde/gus, kwiecień 2009. 
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Tabela 1 
 

Korzystanie z komunikatorów internetowych w Polsce (3/2009) 
 

Lp Komunikator 

Użytkownicy 

(real users, 

mln) 

Zasięg 

w % 

Czas uruchomienia  

w m-cu na użytkownika 

1 Komunikator Gadu-

Gadu 

5,9 34 67 godz 32 min* 

2 Komunikator Skype 4,0 23 66 godz 38 min* 

3 Komunikator Tlen.pl 0,6 * 0,35 77 godz 8 min 

4 Komunikator MSN 

Messenger 

0,3 0,17 65 godz 26 min* 

5 Komunikator AQQ 0,1 0,1 61 godz 15 min 
*/ zanotowany spadek w stosunku do roku poprzedniego 
 
Źródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębior-
stwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r., raport GUS, 
www.stat.gov.pl/cps/rde/gus, kwiecień 2009. 

 
 Udział pozostałych komunikatorów: Spik, Xfree, ICQ, Konnekt ma cha-
rakter niszowy. 
 Zwróćmy uwagę, że internauci w znacznym stopniu, w wymiarze mie-
sięcznym, korzystają z każdego z nich -ponad 2 godz. dziennie. Największy 
udział w internetowej komunikacji mają komunikatory Gadu-Gadu, i Skype.  
 Na koniec 2008 roku internauci w następujący sposób korzystali z telefonii 
internetowej i zbliżonych form komunikacji15: 

 telefonia internetowa  15%, 
 e-mail     86%, 
 komunikatory internetowe 67%, 
 czaty, fora dyskusyjne  31%. 

 Ogólnie, korzystanie internautów z VoIP jako formy komunikacji z roku 
na rok, w granicach 3-5%, systematycznie rośnie.  

                                                 
15  Badanie Internetu, Gfk, 4.2009, http://di.com.pl/26190,0,Gfk_Internet, kwiecień 2009, 

oraz w: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, 
gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r., raport GUS, 
www.stat.gov.pl/cps/rde/gus, kwiecień 2009. 
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 Już w roku 2007 szacowano, że w krajach rozwiniętych udział technologii 
VoIP przekroczy poziom 20% wszystkich rozmów telefonicznych16. Szacuje 
się, w skali światowej, że do końca 2010 roku rozmowy VoIP będą stanowić 
połowę transmisji danych w Sieci! Na rysunku 1 pokazano światową dynamikę 
rynku VoIP. Szacowano, że tylko w ostatnich dwóch latach wartość tego rynku 
potroiła się. 
 

 
 

Rys. 1. Światowa dynamika rynku VoIP 

Źródło: IDG.pl, 2007. 

 
 Polska jest liderem Europy Środkowo-Wschodniej pod względem udziału i 
wzrostu zastosowań tej technologii- (co jest uzasadnione, przede wszystkim 
wysokimi cenami korzystania z telefonii tradycyjnej i TK)17. Można szacować, 
że aktualnie prawie 3 mln internautów w Polsce korzysta z technologii VoIP. 
Ponadto, e-mail, czaty i komunikatory internetowe „wysysają” z rynku telefonii 
tradycyjnej i TK kolejne rzesze użytkowników.  
 Drugim, jeszcze bardziej dotkliwym dla telefonii tradycyjnej i TK, polem 
konkurencji VoIP jest telefonia dla firm. Najprostszą technologią dostępną 

                                                 
16  J. Casad, Świat podnosi słuchawkę, Linux Magazine, marzec 2006. 
17  Prawdziwe tanie dzwonienie, Businessman.pl , kwiecień 2008. 
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m.in. z platformy Skype jest usługa "click-to-call", która pozwala użytkowni-
kom Skype kontaktować się z przedsiębiorstwami bezpośrednio z poziomu 
stron internetowych. Istniejące systemy biurowe (iPABX/SIP) realizują połą-
czenia z firmą wywołane przez internautów bezpłatnie dla nich18. Ponadto, roz-
wiązania technologii VoIP umożliwiają wykorzystywanie tradycyjnych central 
PABX oraz iPABX na potrzeby telefonii internetowej. Usługę tę wprowadził 
Skype w marcu tego roku19. Powstało również silne konsorcjum Skype-IBM, 
które z pewnością już wkrótce zajmie mocną pozycję w tym segmencie rynku20. 
Znaczny ubytek przychodów w tym segmencie może mieć charakter fundamen-
talny dla operatorów telefonii tradycyjnej i TK21.  
 
 
2. Rozwój internetowego radia 
 
 Historia światowego, europejskiego i polskiego radia ma już ponad osiem-
dziesiąt lat. Jednak największe przemiany technologiczne tego medium może-
my wiązać z pojawieniem się telefonii komórkowej i Internetu. W tym samym 
mniej więcej czasie pojawiło się radio satelitarne22.  
 Na polskim rynku tradycyjnych nadawców największą liczbę słuchaczy- 
internautów miały w 2008 roku: RMF/FM (42%), Radio Zet (33%), Radio Eska 
(27%) Radio Maxx (14%)23. Warto odnotować, że każda z trzech pierwszych 
radiostacji odnotowała, w porównaniu do ostatnich badań (2006) kilkuprocen-
towy spadek liczby słuchaczy - internautów. Czwarta z radiostacji pojawiła się 
jako nowa w rankingu. Nieco odmienne dane przynoszą najnowsze wiarygodne 
badania dotyczące słuchaczy radia w całej populacji Polaków: RMF FM (26%), 
Radio Zet (17%), PR1 (12%), PR3 (6%) i na piątym, dość wysokim miejscu 

                                                 
18  M. Maj, Skype dla SIP - ukłon w stronę firm, (publ. 24.03.2009), http://di.com.pl/2584, 

kwiecień 2009. 
19  Ibidem. 
20  M. Maj, Skype i IBM podejmują współpracę, (publ.19.01.2009), http://di.com.pl/2565, 

kwiecień 2009. 
21  P. Hochmuth, VoIP, Network World, czerwiec 2007. 
22  A. Małachowski, Internet jako platforma konkurencji mediów komunikacyjnych, mat. 

konf. „Informacja w społeczeństwie XXI wieku”, Olsztyn 21-22 czerwca 2008. 
23  M. Araszkiewicz, Konsumpcja mediów. Sposoby Korzystania z mediów wśród internau-

tów listopad- grudzień 2008, Gemius styczeń 2009, http://pliki.gemius.pl/raporty/2009/01.pdf , 
kwiecień 2009. 
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Radio Maryja (2%)24. Dwie z tych radiostacji odnotowały, w porównaniu do 
poprzedniego okresu badania spadek słuchaczy: Radio Zet i PR1. Warto odno-
tować, że internauci- radiosłuchacze również w odniesieniu do tradycyjnego 
radia w odmiennym zakresie korzystają z tego medium. W ich rankingu trady-
cyjnych radiostacji w ogóle (z bardzo nikłym zasięgiem) nie pojawiają się PR1, 
PR3, Radio Maryja. Systematycznie spada wśród internautów, jako efekt m.in. 
konkurencji nowych mediów i przejaw syndromu braku czasu słuchanie trady-
cyjnego radia. Ilustrują to najnowsze dane (na koniec 2008 roku) zawarte na 
rysunku 2.  

 
Rys. 2. Słuchanie tradycyjnego radia przez internautów  

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Araszkiewicz, Konsumpcja mediów. 
Sposoby Korzystania z mediów wśród internautów listopad- grudzień 2008, Gemius 
styczeń 2009, http://pliki.gemius.pl/raporty/2009/01.pdf , kwiecień 2009. 

 
 Słabym konkurentem tradycyjnego radia jest przekaz radio/TK, które ofe-
rują w hybrydach TK z wbudowanym tunerem radiowym również polscy opera-
torzy TK. Jak dotąd, ogranicza się to do odbioru tradycyjnego radia. Konkuren-
cja znacznie wzrośnie, w odniesieniu do radia tradycyjnego, gdy operatorzy TK 
przejmą funkcję bezpośrednich nadawców, lub będą transmitować przekaz no-

                                                 
24  Radia w realu według badań styczeń-marzec 2009, Mediarun, 

http://wiadomości.mediarun.pl/news/3614, kwiecień 2009. 
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wych, niezależnych nadawców. Kolejnym polem konkurencji dla tradycyjnego 
radia będzie pojawienie się i rozwijanie dostępu do radia internetowego na 
iTK25.  
 Już radio satelitarne stanowi poważne wyzwanie konkurencyjne dla trady-
cyjnego radia. Od początków XXI wieku nadawcy radia satelitarnego (a raczej 
platformy radiowej) oferują klientom zestawy programów, które stanowią dzie-
siątki (np. Sirius i XM Radio po ok. 150!)26 różnych stacji tematycznych (kana-
łów): informacyjnych, muzycznych (z różnymi gatunkami muzyki), sporto-
wych, kabaretowych i komediowych, itp. Podstawowe zalety tego radia to: bo-
gactwo (niekiedy niszowych) programów, doskonała cyfrowa jakość, nieogra-
niczony zasięg światowy i jak na razie, brak reklam. Znikają tym samym kłopo-
ty z zasięgiem, możemy je odbierać w dowolnym miejscu. Ma jednak dwa 
mankamenty: wymaga zainstalowania odbiornika radia satelitarnego i wnosze-
nia miesięcznej opłaty abonamentowej.  
 Poważnym, o rosnącym stale udziale, konkurentem dla tradycyjnego radia 
(i dla radia satelitarnego) jest radio internetowe27. Ciąg przemian technologicz-
nych i ich destrukcyjnego wpływu na konkurencję na rynku radiowym możemy 
ująć następująco28: 
 

tradycyjne radio  radio/TK  radio satelitarne  radio internetowe- RoI (RoD) 

 
 Wśród nadawców radia internetowego możemy wyróżnić trzy podstawowe 
grupy podmiotów: nadawcy (konwergentni) radia tradycyjnego, nowi publiczni 
operatorzy wyłącznie radia internetowego, radio obywatelskie, społeczne (pod-
casting). Ogromny wpływ na dynamikę tego rynku w Polsce ma fakt, że prze-
kaz w technologii i-radia nie wymaga koncesji. Wszyscy znaczący na polskim 
rynku nadawcy tradycyjnego radia poprzez "ucieczkę do przodu" oferują, lub 
zamierzają oferować w najbliższym czasie, dostęp na swych portalach do wła-
snych programów radiowych. Retransmisja radio dostępna jest z platformy po-

                                                 
25  A. Małachowski, Internet jako platforma konkurencji mediów komunikacyjnych, mat. 

konf. „Informacja w społeczeństwie XXI wieku”, Olsztyn 21-22 czerwca 2008. 
26  http://www.sirius.com, http://www.xmradio.com 
27  Pośrednim potwierdzeniem rosnącej roli i atrakcyjności tego medium jest fakt, że w wy-

szukiwarce Google, dla polskiego Internetu na hasło „radio internetowe” pojawiają się linki do 
ponad 1,6 mln stron! (kwiecień, 2009).  

28  A. Małachowski, Internet jako platforma konkurencji mediów komunikacyjnych, mat. 
konf. „Informacja w społeczeństwie XXI wieku”, Olsztyn 21-22 czerwca 2008. 
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pularnych portali, m.in.: Onet.pl, Wp.pl, Gadu-Radio, Skype-Radio, bro-
adcast.pl. Według dostępnych najnowszych badań polskiego rynku mediów 
tylko tradycyjnego radia w wersji internetowej słucha29: 

 codziennie, lub prawie codziennie 15 % internautów, 
 3-5 razy w tygodniu 10%, 
 1-2 razy w tygodniu 14%, zaś 
 kiedykolwiek 68% z nich. 

 Warto odnotować, że dla co czwartego użytkownika i-radio jest (prawie) 
codziennym medium. Ciekawostką jest to, że mężczyźni częściej jak kobiety 
słuchają i-radia30. Konkurencją dla tego przekazu (tradycyjne radio via Internet) 
są tysiące nowych nadawców wyłącznie radia internetowego31, zarówno na 
rynku światowym, europejskim i krajowym.  
  Fenomenem w skali światowej jest burzliwie rozwijający się przekaz in-
ternetowego radia obywatelskiego (podcastingu). Podcasting to właściwie cy-
kliczny przekaz audio informacji, reportaży, wywiadów, muzyki przez Internet. 
Może być utożsamiany z audio-blogiem. Liczba dostępnych audycji tego typu 
sięgała na koniec 2007 roku setek milionów (wyszukiwanie Google). Na rosną-
cą dynamikę przekazu treści i-radia ma również niemały wpływ technologia 
PeerCast, umożliwiająca dystrybucję tych treści w sieciach P-2-P32. Poprzez 
wyszukiwarkę użytkownik ma dostęp do setek audycji o interesującym go za-
kresie tematycznym. Może je odsłuchać na: odtwarzaczu MP3, iTK, PDA i PC. 
i-Radio jest dobrym przykładem „uwolnienia” i demokratyzacji radia. Nadawcą 
i-radia może być praktycznie każdy z nas. Wystarczy do tego „mocniejszy” PC, 
dostęp do wydajnego hosta i łatwo osiągalne odpowiednie oprogramowanie. 
 Do podstawowych zalet radia internetowego możemy zaliczyć: prostotę 
technologii, dostęp do olbrzymiego (w tym światowego) rynku nadawców, brak 
ramówki, nieograniczoną pojemność, interaktywność, profilowanie- personali-
zację. Oprócz słuchania RoD (profilowanego na użytkownika) mamy dostęp do 
różnych informacji o ulubionym artyście, linki do sklepu z nagraniami, możli-

                                                 
29  M. Araszkiewicz, Konsumpcja mediów. Sposoby Korzystania z mediów wśród internau-

tów listopad- grudzień 2008, Gemius styczeń 2009, http://pliki.gemius.pl/raporty/2009/01.pdf , 
kwiecień 2009. 

30  Ibidem. 
31  Pierwsze rozgłośnie online pojawiły się w Polsce już w 1996 roku (standard RealAudio). 

Wyszukiwanie stacji i-radia na całym świecie ułatwia specjalizowana strona: www.radio-
lokator.com. 

32  P. Brągoszewski, Radio z Sieci, www.pcworld.pl/artykuly/48805, kwiecień 2009. 
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wość kupienia biletu na koncert, udziału w grupach dyskusyjnych, fanklubach, 
konkursach, tworzeniu list przebojów, itp. W perspektywie szerzej będzie rów-
nież dostępne internetowe radio "wizyjne", z przekazem tematycznych anima-
cji, wideoklipów, krótkich filmików, czy też transmisją iTV. Już dziś jest do-
stępna odpowiednia technologia- PeerCast33. Kolejnym etapem rozwoju jest 
odłączenie i-radia od komputera, tzn. stosowanie urządzeń udostępniających 
przekaz audycji bezpośrednio z Internetu (analogicznie jak w telefonii interne-
towej). Urządzenia te, w pełni konwergentne (z obudową „zwykłego’ radia) są 
już oferowane, np. prze firmę ASUS (model AIR), z dostępem bezprzewodo-
wym, lub przez internetowe platformy LAN/MAN/WAN34. Również w tym 
przypadku użytkownik może być nieświadomy (pomijając bogate spektrum 
funkcjonalno-użytkowe), że korzysta z radia na platformie internetowej. 
 Z badań wynika, że radio tradycyjne poddane jest silnej presji konkuren-
cyjnej radia internetowego35. Słuchanie radia w wersji internetowej (RoI) wzro-
sło tylko w latach 2004-2007 o 37% . Ponad 70% polskich internautów korzysta 
z tej formy komunikacji36. Słuchalność radia internetowego jest znacznie wyż-
sza od każdej tradycyjnej rozgłośni radiowej. Tradycyjne radio poniesie też 
dotkliwe straty związane z odpływem reklamodawców do i-radia. Przy syste-
matycznie słabnącej pozycji tradycyjnego radia ten segment rynku mediów 
kształtować będą rozwijane, komplementarne (jak się wydaje) radio satelitarne i 
radio internetowe. 
 
 
3. Rozwój internetowej telewizji 
 
 Na polskim rynku tradycyjnej telewizji dominują: TVP, Polsat, TVN37.  
W przekazie treści ich pozycja dominująca przybiera formę oligopolu. Oferują 

                                                 
33  P. Brągoszewski, Radio z Sieci, www.pcworld.pl/artykuly/48805, kwiecień 2009. 
34  i-Radio bez komputera, (publ. 19.10.2007), http://nt.interia.pl/news/997, kwiecień 2009. 
35  Serwis katalogowy tych stacji Shoutcast (http://shoutcast.com) zawiera ponad 1100 po-

zycji.  
36  M. Araszkiewicz, Konsumpcja mediów. Sposoby Korzystania z mediów wśród internau-

tów listopad- grudzień 2008, Gemius styczeń 2009, http://pliki.gemius.pl/raporty/2009/01.pdf , 
kwiecień 2009. 

37  Ten fragment rozważań oprzemy na: A. Małachowski, Hiperkonkurencja operatorów te-
lekomunikacyjnych w Polsce, mat. konf. „Informacja w społeczeństwie XXI wieku”, Olsztyn 
2007. 
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podobne ramy i formy programów. Relatywnie wysoki udział w rynku mają 
telewizja kablowa z ok. 4,5 mln abonentów i telewizja cyfrowa (satelitarna) ok. 
2 mln abonentów- razem ok. 50% rynku38. Te dwie (kablowa i cyfrowa) syste-
matycznie tracą swój udział na rzecz telewizji tradycyjnej "naziemnej"- czego  
w prosty sposób nie da się uzasadnić. Brak praktycznie w Polsce konkurencji 
dla tradycyjnej TV na platformach TV/TK. Po przejściu w 2012 roku analogo-
wej tradycyjnej telewizji na platformy cyfrowe pojawią się nowe, ich wspólne 
platformy, tzw. multipleksy (ok. 7-8). Przewiduje się, że stworzą olbrzymia 
presję konkurencyjną na CTV i TVSat, które mogą nawet zniknąć z rynku39.  
 Według najnowszych badań polskiego rynku mediów na koniec 2008 roku 
wśród internautów największą popularnością cieszyły się następujące tradycyj-
ne kanały telewizyjne40: TVN (69%), Polsat (55%), TVP1 (49%), TVP2 (45%), 
TVN24 (26 %), TVN 7 (17%)41. Trzy stacje: Polsat, TVP1 i TVP2 zanotowały 
w latach 2004-2008, wg badań, spadek liczby widzów- internautów. Powoli 
uwidacznia się trend spadającej oglądalności tradycyjnej TV przez internautów, 
co jest również jak w przypadku tradycyjnego radia, efektem m.in. konkurencji 
nowych mediów i przejawem syndromu braku czasu. Ilustrują to najnowsze 
dane (na koniec 2008 roku) zawarte na rysunku 3.  
 Największe wyzwania konkurencyjne dla wszystkich nadawców TV (tra-
dycyjnej, CTV, TVSat i multipleksów) stwarza telewizja internetowa 
iTV/TVoI. Dotychczasowy ciąg przemian technologicznych tego segmentu 
mediów komunikacyjnych i ich destrukcyjnego wpływu na konkurencję można 
przedstawić następująco42: 
 

(telewizja tradycyjna  CTV, SatTV ) TV/TK iTV, TVoI 

 
 

                                                 
38  J. Murawski, M. Lemańska, Zielone światło dla cyfrowej rewolucji w telewizji, 

www.rzeczpospolita.pl, luty 2007, oraz w: Nowe media, Informacja z serwisu 
www.nowemedia.pl, maj 2007. 

39  Ibidem. 
40  M. Araszkiewicz, Konsumpcja mediów. Sposoby Korzystania z mediów wśród internau-

tów listopad- grudzień 2008, Gemius styczeń 2009, http://pliki.gemius.pl/raporty/2009/01.pdf , 
kwiecień 2009. 

41 Nie sumuje się do 100%, gdyż można było wybrać kilka odpowiedzi. 
42  A. Małachowski, Internet jako platforma konkurencji mediów komunikacyjnych, mat. 

konf. „Informacja w społeczeństwie XXI wieku”, Olsztyn 21-22 czerwca 2008. 
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Rys. 3. Oglądanie tradycyjnej TV przez internautów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Araszkiewicz, Konsumpcja mediów. 
Sposoby Korzystania z mediów wśród internautów listopad- grudzień 2008, Gemius 
styczeń 2009, http://pliki.gemius.pl/raporty/2009/01.pdf , kwiecień 2009. 

  
 Rosnąca przepustowość i dostępność łączy szerokopasmowych, wzrost 
mocy obliczeniowych PC, nowe technologie kompresji stworzyły dogodne wa-
runki do cyfrowej transmisji programów telewizyjnych przez Internet. Telewi-
zja internetowa to właściwie dwa podstawowe rozwiązania: telewizja interak-
tywna i telewizja stricte internetowa TVoI (lub IPTV). Nazwy są tu trochę my-
lące, bo ta druga, z natury rzeczy, jest też interaktywna. 
 Jak dotąd, mamy cztery rodzaje telewizji internetowych: 

 stacje telewizyjne działające wyłącznie w Internecie43,  
 tradycyjne stacje telewizyjne udostępniające swój program nadawany 

metodami tradycyjnymi również poprzez Internet,  
 tradycyjne stacje telewizyjne udostępniające swoje programy telewi-

zyjne na żądanie użytkownika poprzez Internet,  
 tradycyjne stacje telewizyjne przygotowujące specjalne materiały do-

stępne tylko poprzez Internet. 

                                                 
43  Na stronie http://wwitv.com/ możemy znaleźć listę dostępnych stacji iTV z różnych kra-

jów.  
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 W Europie Zachodniej pięć krajów ma najwyższy udział w dostępie do 
iTV/TVoIP via Internet poprzez łącza szerokopasmowe: we Francji 59% użyt-
kowników ogląda telewizję w Necie, we Włoszech i Wielkiej Brytanii (po 
43%), w Niemczech (33%)44. Przewiduje się, że do końca tej dekady połowa 
Amerykanów będzie oglądała telewizję online45.  
 Systematycznie rośnie (w relacji do tradycyjnej TV) udział polskich inter-
nautów w odbiorze tego medium. Zestawienie najbardziej popularnych wśród 
polskich internautów nadawców iTV pokazano na rysunku 4.  
 Wdrażania technologii iTV podjęli się w Polsce zarówno operatorzy trady-
cyjnego rynku telekomunikacyjnego ("ucieczka do przodu") TP S.A., Telefonia 
Dialog, Vectra, Aster, jak też i nowe spółki: Multimedia Polska, Inotel, itd. 
Firmy telekomunikacyjne mogą tu pełnić dwie podstawowe funkcje: jako ope-
ratorzy sieci przekazu, lub również dostawcy treści.  
 W ostatnim okresie spada (patrz rys.4) oglądalność wyróżnionych serwi-
sów iTV, co jest, jak się wydaje powodowane rosnącą konkurencją innych ser-
wisów iTV oraz internetowych serwisów wideo i ponownie- ujawniającym się 
syndromem braku czasu.    
 W telewizji iTV/TVoI stosowane są trzy podstawowe rozwiązania techno-
logiczne: odbiór programów via Internet przez przystawkę Set-Top-Box umoż-
liwiającą korzystanie ze "zwykłego" odbiornika TV, iTV/TVoI na platformie 
PC46, korzystanie z odbiornika TV bezpośrednio podłączonego do kanału Inter-
netu. W tym ostatnim przypadku możemy mówić o pełnej konwergencji iTV do 
TV. 
 

                                                 
44  Kto chętniej ogląda internetową telewizję?, http://wirtualnemedia.pl/document, wrzesień 

2007. 
45  A. Kublik, Gazprom szykuje telewizję w Internecie, www.gospodarka.gazeta.pl/IT, czer-

wiec 2008. 
46  Pomijamy tu gadżety w rodzaju tuner tradycyjnej TV w monitorze PC. 
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Rys. 4. Oglądanie iTV przez polskich internautów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Araszkiewicz, Konsumpcja mediów. 
Sposoby Korzystania z mediów wśród internautów listopad- grudzień 2008, Gemius 
styczeń 2009, http://pliki.gemius.pl/raporty/2009/01.pdf , kwiecień 2009. 

 
 Coraz większy wpływ na konkurencję na rynku TV/iTV wywierają uni-
wersalne kanały internetowe przekazu wideo/iTV, o czym już mówiliśmy. Ze-
stawienie najbardziej popularnych serwisów w tym fragmencie polskiego rynku 
pokazano na rysunku 5. 
 Widać wyraźnie, jak rosnąca w ostatnich dwóch latach (2007-2008) popu-
larność wśród internautów dwu z nich (YouTube i Wrzuta.pl) „wysysa” użyt-
kowników z pozostałych serwisów, w tym z serwisów iTV. Wyniki ostatnich 
badań polskiego rynku mediów ujawniają, że serwisy wideo/iTV ogląda nastę-
pujący odsetek polskich internautów47: 

 codziennie, lub prawie codziennie 14 % internautów, 
 3-5 razy w tygodniu 14%, 
 1-2 razy w tygodniu 21%, 
 1-3 w miesiącu 22 % zaś 
 kiedykolwiek 76% z nich. 

                                                 
47  M. Araszkiewicz, Konsumpcja mediów. Sposoby Korzystania z mediów wśród internau-

tów listopad- grudzień 2008, Gemius styczeń 2009, http://pliki.gemius.pl/raporty/2009/01.pdf , 
kwiecień 2009. 
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 Możemy powiedzieć, że są to formy mediów wykorzystywane (prawie) 
codziennie przez blisko 1/3 internautów. Ciekawostką jest to, że mężczyźni 
częściej jak kobiety zaglądają do serwisów wideo/iTV w Internecie48.  
 

 
Rys. 5. Oglądanie serwisów wideo/iTV przez polskich internautów 

Źródło: M. Araszkiewicz, Konsumpcja mediów. Sposoby Korzystania z mediów wśród 
internautów listopad- grudzień 2008, Gemius styczeń 2009, 
http://pliki.gemius.pl/raporty/2009/01.pdf , kwiecień 2009. 

 
 Telewizja iTV/TVoI oferuje użytkownikowi szereg udogodnień49: wysoka 
jakość obrazu (HD), dźwięku, swobodę w doborze treści (personalizacja), wol-
ny wybór czasu odbioru treści, osobista nagrywarka (Personal Video Recorder -
nagrywanie i odtwarzanie wybranych programów w dowolnym czasie, pomija-
nie reklam, z zaawansowanymi technologiami: zarządzaniem PVR przez Inter-
net/PC, lub TK), wybór kamery w transmisjach online, wybór wersji językowej 
przekazu, dostęp do zasobów VoD, Pay Per View, gry interaktywne. Ponadto, 
typowe usługi komunikacyjne Internetu (włącznie z dostępem do sieci): wyszu-

                                                 
48  M. Araszkiewicz, Konsumpcja mediów. Sposoby Korzystania z mediów wśród internau-

tów listopad- grudzień 2008, Gemius styczeń 2009, http://pliki.gemius.pl/raporty/2009/01.pdf , 
kwiecień 2009. 

49  A. Małachowski, Internet jako platforma konkurencji mediów komunikacyjnych, mat. 
konf. „Informacja w społeczeństwie XXI wieku”, Olsztyn 21-22 czerwca 2008. 
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kiwarki, e-mail, SMS, MMS, telefon, wideotelefon, czaty i kontakty z innymi 
odbiorcami online.  
 Uboższe oferty iTV/TVoI udostępniają polskie portale: iTVP, iTV. 
4fun.tv, Multimedia Polska. Pionierem na rynku jest iTVP (trzy kanały tema-
tyczne: informacje i publicystyka, kultura i rozrywka, sport, oraz dostęp do 
ramowego programu), drugą- TVN24.  
 Dużą konkurencję w całym segmencie tego rynku stanowić będą urucha-
miane projekty iTV/TVoI w sieci P2P, która może zrewolucjonizować tak In-
ternet, jak i TV (prosta instalacja aplikacji, brak opłat, pełna funkcjonalność 
interaktywnej TV)50. Telewizja iTV/TVoI wpisana jest w naturalną drogę roz-
woju firm (portali) ISP. Kreują one własne medium użytkownika- wybieranie 
tylko interesujących kanałów informacyjnych (prasa, radio, TV). Takie sperso-
nalizowane meta-medium oferują: WP, Onet, Interia, Google, i inne.  
 Należy oczekiwać, że niebawem iTV/TVoI będzie podstawowym telewi-
zyjnym medium komunikacyjnym, skutecznie wypierającym tradycyjną telewi-
zję, CTV i SatTV. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Wydaje się, na podstawie przytoczonych tu i poddanych analizie wyników 
badań, że przewartościowania zachodzące na wybranych rynkach (telefonii, 
radia i telewizji) uległy w ostatnich dwóch latach znacznemu przyspieszeniu.  
W społeczności polskich internautów (i nie tylko) widać systematycznie 
zmniejszające się korzystanie z tych tradycyjnych już mediów. Na rynku tele-
komunikacyjnym i teleinformatycznym w coraz większym zakresie będziemy 
korzystać z mediów internetowych: telefonii internetowej- VoIP, i-radia oraz 
iTV. Co więcej, udokumentowana w naszych rozważaniach pełna konwergen-
cja tych mediów w odniesieniu do mediów tradycyjnych, otwiera przed nimi 
rynek dostępny dla każdego (!), nie trzeba mieć już komputera, przewodowego 
dostępu do Internetu i podstawowych umiejętności informatycznych by być ich 
aktywnym użytkownikiem, prosumentem, twórcą treści. Rynek Internetu 
„uwalnia” rozpatrywane media, je demokratyzuje, zdecydowanie obniża lub 

                                                 
50  K. Biliński, Joost: telewizja w P2P- rusza na całego i... działa, www.pcworld.pl/news, 

listopad 2007. 
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udostępnia bezpłatnie te media nam wszystkim. Na naszych oczach zmienia się 
ważki składnik naszej cywilizacji- media i komunikacja, tak w wymiarze spo-
łecznym, jak i gospodarczym. Jedynie z czym musimy się uporać, to ujawniają-
cy się i stale właściwie już obecny w naszym życiu „konsumenta mediów” syn-
drom braku czasu.  
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CONVERGENCE OF THE TELECOMMUNICATIONS MARKET. DEVELOPMENT OF 

SELECTED INTERNET COMMUNICATIONS MEDIA. 

 

 

Summary 

 

 This paper is devoted to the processes of convergence of communications media 

which have been intensifying since the beginning of the XXI century. The convergence 

processes, which are becoming stronger and stronger, of communications media are 

connected above all with their digitalisation and progress in the area of teleinformation 

technology. The continually increasing role and significance of the Internet, which 

„sucks in” all possible traditional forms of communication and which offers its own 

unique forms of communication, is particularly observable here. An analysis and 
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evaluation of the development of selected communications media (telephony, radio and 

television) and their influence on the traditional market of those media are conducted in 

the discussions presented in the paper. The brilliant development of the distinguished 

Internet communications media leads to thorough redefinitions on the entire market of 

those media. A similar impact of other forms of Internet communications is observed in 

relation to the remaining traditional communications media. The discussions are docu-

mented with the domestic and global factual material. 
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KONWERGENCJA JAKO CZYNNIK DETERMINUJĄCY PRZEMIANY NA RYNKU 
USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rynek usług telekomunikacyjnych bardzo dynamicznie zmienia swoje 
oblicze. Praktycznie nie sposób znaleźć takiego obszaru tego rynku, który  
w ostatnich latach nie przeszedł znaczącej transformacji. Przede wszystkim 
pojawiły się na nim nowe, bardzo rozwinięte technologicznie usługi telekomu-
nikacyjne, w znacznym stopniu odbiegające od dotychczas oferowanych na 
rynku i dające konsumentom coraz większy zakres użyteczności. Widoczne są 
przeobrażenia w strukturze podmiotowej rynku usług telekomunikacyjnych, 
związane z wchodzeniem nowych firm, które dotychczas prowadziły działal-
ność w innych sektorach rynku. Równie poważne są modyfikacje regulacji 
prawnych kształtujących warunki prowadzenia działalności operatorskiej  
w sektorze telekomunikacyjnym. Wszystkie te zmiany są wynikiem zaistnienia 
na rynku usług telekomunikacyjnych zjawiska konwergencji. 
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1. Istota konwergencji 
 
 Termin konwergencja w ujęciu ogólnym oznacza zacieranie się granic lub 
tworzenie zbieżności. W telekomunikacji zjawisko to przyjęto definiować jako1: 

 zdolność różnych platform sieciowych do świadczenia zasadniczo po-
dobnych rodzajów usług, 

 łączenie się urządzeń używanych przez konsumenta, takich jak telefon, 
telewizor i komputer osobisty. 

 Według innego ujęcia konwergencja oznacza ”zespolenie wszystkich 
funkcji kanałów do transmisji głosu, obrazu, danych oraz aplikacji w jedną, 
szerokopasmową strukturę opartą na protokole internetowym IP (Internet Pro-
tocol)”2. Generalnie można rozpatrywać konwergencję w telekomunikacji  
w dwóch aspektach: 

 wąskim (odnoszącym się tylko do sektora telekomunikacyjnego), któ-
rego istotą jest możliwość świadczenia przez jednego operatora tele-
komunikacyjnego tradycyjnych i mobilnych usług telefonicznych, 
transmisji danych, dostępu do Internetu czy też telewizji kablowej, 

 zewnętrznym, które wiąże się z zacieraniem się granic funkcjonalnych 
pomiędzy sektorami telekomunikacji, informatyki i mediów, w konse-
kwencji czego powstaje nowy sektor, określany mianem komunikacji 
elektronicznej. 

 Zasadniczym czynnikiem powstania w telekomunikacji zjawiska konwer-
gencji jest cyfryzacja, która określić można jako proces w ramach którego 
„wszelkie źródła informacji, w tym zjawiska materialne i procesy naturalne oraz 
symulacje zmysłowe są ujednolicone w postaci ciągów zerojedynkowych 
(0/1)”3. Cyfryzacja stała się swego rodzaju wspólnym mianownikiem dla wielu 
form usługowych realizowanych dotychczas za pośrednictwem różnych techno-
logii transmisyjnych, sieci komunikacyjnych i urządzeń końcowych. Umożliwi-
ło to stworzenie platform, które mogą świadczyć różne usługi o charakterze 

                                                 
1  Green Paper on the convergence of the telecommunications, media and information tech-

nology sectors, and the implication for regulation. Towards an Information Society approach, 
Commission of the European Communities, Bruksela 1997, COM (97) 623. 

2  Vademecum teleinformatyka, część II, Praca zbiorowa,  IDG Poland S.A., Warszawa 
2002, s. 37. 

3  D. de Kerckhove: Powłoka kultury, MIKOM, Warszawa 2001, s. 91. 
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komunikacyjnym, bez względu na posiadaną technologię transmisyjną czy sie-
ciową. 
 Konwergencja jest zjawiskiem bardzo złożonym, w związku z czym nale-
ży rozróżnić kilka zasadniczych jej rodzajów. Do podstawowych jej form zali-
czyć należy4: 

 konwergencję techniczną, 
 konwergencję rynkową, 
 konwergencję regulacyjną. 

 Konwergencja techniczna związana jest z możliwością przesyłania wszel-
kiego rodzaju sygnałów komunikacji elektronicznej, bez względu na źródło ich 
pochodzenia, w jednolitej postaci cyfrowej we wspólnym medium transmisyj-
nym5. Najistotniejszą konsekwencją technicznego aspektu konwergencji jest 
fakt, że zmienia on w radykalny sposób charakter procesów komunikacyjnych 
przesuwając główny akcent z medium transmisyjnego na treść przekazu i jego 
zawartość informacyjną6. 
 Konwergencja rynkowa łączy w sobie dwie formy. Pierwsza określana 
mianem usługowej przejawia się poprzez7: 

 migrację usług, typowych dotąd dla sektora, do innego sektora, najczę-
ściej przy pomocy innych technologii, 

 oferowanie usług wspólnych dla nowo powstających sieci konwergent-
nych i to zarówno usług znanych oraz oferowanych dotąd w sieciach 
tradycyjnych, jak i usług całkiem nowych, które zostały wykreowane 
dlatego, że powstały nowe możliwości związane z istotą działania sieci 
konwergentnych, 

 powstawanie usług wspierających substytucję sieci, tzn. usług upodob-
niających jedną sieć do drugiej. 

 Druga forma konwergencji rynkowej odnosi do zjawiska polegającego na 
integracji przedsiębiorstw funkcjonujących w dotychczas odrębnych sektorach 

                                                 
4  F. Kamiński: Konwergencja w obszarze komunikacji elektronicznej, Przegląd Teleko-

munikacyjny, 2000, nr 1. 
5   W. Borucki: Konwergencja a rynek telekomunikacyjny w Polsce, Infotel 2/2001. 
6  M. Dąbrowski, M. Śreniawa: Ewolucja usług telekomunikacyjnych, Przegląd Telekomu-

nikacyjny, 2000, nr 1. 
7  W. Borucki Konwergencja a rynek telekomunikacyjny w Polsce, Infotel 2/2001. 



Wiesław M. Maziarz 622 

rynku, celem świadczenia konwergentnych usług telekomunikacyjnych. W tej 
formie konwergencji rynkowej można wyodrębnić8: 

 konwergencję pionową, polegającą na łączeniu się podmiotów gospo-
darczych zajmujących się całym zakresem czynności wchodzących  
w skład ciągu technologicznego od tworzenia programów poczynając,  
a kończąc na odbiorcy, któremu udostępniane jest urządzenie do odbio-
ru, 

 konwergencję poziomą, związaną ze integrowaniem się podmiotów go-
spodarczych posiadających w dyspozycji różne kanały emisyjne, jak 
prasa, radio, telewizja, Internet. 

 Konwergencja regulacyjna jest konsekwencją istnienia konwergencji tech-
nicznej i rynkowej i wiąże się z tworzeniem ram prawnych regulujących funk-
cjonowanie powstającego sektora multimediów (komunikacji elektronicznej). 
Dotychczasowe uregulowania prawne dotyczyły bowiem tylko wyłącznie po-
szczególnych sektorów, co prowadziło do paradoksalnych sytuacji, w których 
podmioty gospodarcze prowadzące podobną działalność, ale wywodzące się  
z różnych sektorów, podlegały uregulowaniom prawnym czasem bardzo od-
miennym. Rolą konwergencji regulacyjnej jest przede wszystkim ograniczanie 
barier dla konwergencji oraz stwarzanie warunków prawnych dla wszechstron-
nego rozwoju telekomunikacji. 
 Jak wynika z przedstawionych powyżej form konwergencji zakres przed-
miotowy tego zjawiska jest bardzo szeroki. Jego wpływ na funkcjonowanie 
rynku usług telekomunikacyjnych oraz możliwe zmiany związane z konwer-
gencją wymagają szczegółowej analizy. 
 
 
2. Wpływ konwergencji na funkcjonowanie rynku usług telekomunikacyjnych 
 
 Konwergencja w poważnym stopniu determinuje funkcjonowanie współ-
czesnego rynku usług telekomunikacyjnych. Można stwierdzić, iż sektor tele-
komunikacyjny, po pojawieniu się konwergencji to zupełnie nowa jakość. 
Zmiany, które z sobą niesie konwergencja mają znaczne i liczne implikacje dla 
operatorów telekomunikacyjnych oraz dla konsumentów usług. Za najważniej-
sze następstwo konwergencji uznać należy daleko posunięte procesy homogeni-

                                                 
8  T. Dworek: Wszystko w jednym, czyli o konwergencji mediów, http://www.e-fakty.pl 
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zacji usług, sieci i technologii telekomunikacyjnych. Ten czynnik powoduje, iż 
obecnie w telekomunikacji istnieje neutralność technologiczna. Niezależnie jaką 
technologią sieciową czy transmisyjną dysponuje operator to ma potencjalną 
możliwość świadczenia całej gamy usług telekomunikacyjnych. Oznacza to, że 
konsument powinien oczekiwać od każdego usługodawcy możności udostęp-
nienia mu szeregu usług telekomunikacyjnych o charakterze konwergentnym, 
które łączą w sobie możliwość transmisji wideo, audio oraz tekstowej. Jednak 
nie wszyscy operatorzy telekomunikacyjni są w stanie takie usługi świadczyć. 
Warto ten problem prześledzić na przykładzie usługi transmisji obrazu telewi-
zyjnego, którą obecnie każdy dbający o swoją pozycje konkurencyjną oraz swo-
ich abonentów stacjonarny operator telekomunikacyjny powinien udostępnić na 
rynku. Oferują ją w na polskim rynku usług telekomunikacyjnych praktycznie 
wszyscy znaczący usługodawcy. Niemniej jednak jej świadczenie wymusza na 
niektórych operatorach konieczność znaczących inwestycji w infrastrukturę 
telekomunikacyjną. Usługa ta wymaga szerokiego pasma, które w przypadku 
tradycyjnych operatorów telekomunikacyjnych pozostawia wiele do życzenia. 
Stosowane przez te podmioty gospodarcze w rozwiązaniach sieciowych mode-
my z rodziny ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) umożliwiają trans-
misję telewizyjną opartą na protokole IP. Możliwości techniczne tego urządze-
nia o przepustowości maksymalnej do 7-8 Mb/s stwarzają możliwość transmisji 
w danej chwili tylko jednego programu telewizyjnego. W dużo lepszej sytuacji 
znajdują się dostawcy usług telewizji kablowej, których infrastruktura sieciowa 
oparta jest na technologii HFC ((Hybryd Fiber Coax). To rozwiązanie sieciowe 
pozwala na transmisję sygnałów telekomunikacyjnych na poziomie 38 Mbit/s. 
Podana wartość przepustowości odnosi się do pojedynczych kanałów cyfro-
wych, natomiast w paśmie telewizji kablowej można stosować zwielokrotnienie 
kanałów w dziedzinie częstotliwości, tym samym powiększać przepływność dla 
danego obszaru sieci HFC. Pozwala to na jednoczesną transmisję przynajmniej 
kilku programów telewizyjnych. Wskazuje to przewagę technologiczna sieci 
telewizji kablowej, jako medium umożliwiającego świadczenie usług konwer-
gentnych. Nie powinno zatem budzić zdziwienia, iż operatorzy telewizji kablo-
wej w ostatnich latach dynamicznie wzmacniają swoją pozycję rynkową. Jest to 
konsekwencją rozwoju usług konwergentnych, do świadczenia których infra-
struktura telewizji kablowej jest lepiej przystosowana niż sieci usługowe trady-
cyjnych dostawców usług telekomunikacyjnych. Najlepszym przykładem jest 
wzrost znaczenia na polskim rynku usług telekomunikacyjnych takich operato-
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rów jak Multimedia Polska, UPC, Vectra czy Aster City. Te stosunkowo mało 
znane firmy po zaistnieniu konwergencji podjęły ekspansję rynkową i stały się 
znaczącymi graczami na rynku polskim. Ich pozycja może jeszcze ulec znaczą-
cej poprawie, bowiem aktualnie konsumenci oczekują świadczenia usług tele-
wizyjnych w standardzie wysokiej rozdzielczości HD (High Definition). Opera-
torzy telewizji kablowej ofertę usługową w tym standardzie zaczęli już świad-
czyć, natomiast ich główni konkurencji, w tym przede wszystkim Telekomuni-
kacja Polska S.A. takich możliwości nie posiadają. Podobnie wygląda sytuacja 
jeśli weźmie się pod uwagę dostęp do sieci Internet. Także w tym przypadku 
oferty operatorów telewizji kablowych, jeśli chodzi o parametry techniczne 
usługi są zdecydowanie bardziej atrakcyjne. Czy to może oznaczać, iż tradycyj-
ni operatorzy telekomunikacyjni na skutek pojawienia się konwergencji stracą 
swoje pozycje rynkowe? Nie jest to takie oczywiste, bowiem oczekuje się, iż te 
silne podmioty gospodarcze podejmą działania inwestycyjne mające na celu 
poprawę parametrów technologicznych posiadanej infrastruktury telekomunika-
cyjnej, szczególnie dotyczące ostatniej mili9. Z analizy doświadczeń zagranicz-
nych wynika, iż tradycyjni operatorzy telekomunikacyjni w obronie swoich 
pozycji rynkowych inwestują w budowę sieci nowej generacji opartej na tech-
nologii FTTH (Fiber to the Home). To innowacyjne rozwiązanie dostępowe, 
związane z doprowadzeniem do mieszkania włókna światłowodu, oferuje kon-
sumentowi maksymalną przepustowość rzędu 2,5 gigabita na sekundę. Można 
powiedzieć, iż to zupełnie nowa jakość w zakresie budowy infrastruktury sie-
ciowej, stwarzająca operatorom praktycznie nieograniczone możliwości świad-
czenia, nawet najbardziej wymagających pod względem zapotrzebowania na 
szerokość pasma, konwergentnych usług telekomunikacyjnych. Zastosowanie 
tego rozwiązania w praktyce zmieniłoby w znacznym stopniu reguły rządzące 
rynkiem usług telekomunikacyjnych. Zdają sobie doskonale z tego sprawę sta-
cjonarni operatorzy telekomunikacyjni na Zachodzie i intensywnie przechodzą 
na nową technologię dostępową, dążąc do świadczenia najbardziej zaawanso-
wanych usług a tym samym do poprawy konkurencyjności własnej oferty usłu-
gowej. Nawet podmioty gospodarcze świadczące usługi telewizji kablowej, 
posiadające jak wykazano powyżej, infrastrukturę usługową o zdecydowanie 
lepszych parametrach technicznych, także budują własne sieci oparte na techno-

                                                 
9  Termin ostatnia mila oznacza fragment sieci telekomunikacyjnej pomiędzy węzłem sieci 

szkieletowej a abonentem. 
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logii FTTH, aby nie zostać zdominowanym przez konkurencję. Trzeba jasno 
stwierdzić, iż ten operator, który zbuduje sieć FTTH w Polsce, osiągnie zdecy-
dowaną przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami świadczącymi usługi 
telekomunikacyjne. Dlatego pomimo, iż w chwili obecnej na rynku polskim nie 
jest widoczne poważne zainteresowanie działaniami w zakresie budowy sieci 
FTTH, to można przyjąć, iż niebawem dążenie poszczególnych operatorów do 
utrzymania lub poprawy pozycji konkurencyjnej wymusi odpowiednie działa-
nia. Impulsem do zainteresowania się operatorów inwestowaniem w sieci nowej 
generacji w Polsce będzie także rosnące potrzeby konsumentów, którzy już 
obecnie oczekują coraz bardziej wyrafinowanych usług telekomunikacyjnych. 
W wyniku konwergencji stało się możliwe stworzenie szerokiej gamy zupełnie 
nowych usług telekomunikacyjnych, jak przykładowo wideo na żądanie, gry 
interaktywne, wideotelefonia, Home Banking, Home Shopping, TV interaktyw-
na czy wideokonferencja. Rozwój społeczeństwa informacyjnego spowoduje 
także znaczny wzrost zapotrzebowania na wymagające szerokiego pasma mul-
timedialne usługi jak przykładowo telenauczanie czy telemedycyna Ich świad-
czenie na wysokim poziomie jakości wymaga bardzo rozwiniętej technologicz-
nie sieci telekomunikacyjnej. Przedstawione powyżej usługi są możliwe do 
świadczenia także w sieciach telefonii komórkowej. Ten sektor telekomunikacji 
generalnie szybciej przystosowuje się do potrzeb rynkowych będących konse-
kwencją konwergencji. Pojawienie się kilka lat temu technologii UMTS 
(Universal Mobile Telecommunications System), określanej także jako trzecia 
generacja telefonii komórkowej, było odpowiedzią na wyzwania stawiane przez 
konwergencję. Parametry techniczne osiągane w tej technologii przewyższają to 
wszystko co oferują technologie wykorzystywane w sieciach stacjonarnych, 
oczywiście z wyjątkiem FTTH, która jak wspomniano w warunkach polskiego 
rynku usług telekomunikacyjnych praktycznie jeszcze nie funkcjonuje. Już od 
początku 2009 roku operatorzy telefonii komórkowej testują w warunkach rze-
czywistych nadawanie programów telewizyjnych a w marcu Prezes Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej rozstrzygnął przetarg na rezerwację częstotliwości 
do świadczenia audiowizualnych usług medialnych w technologii DVB-H (Di-
gital Video Broadcasting – Handheld). Do końca 2009 roku w 10 największych 
miastach Polski będzie można oglądać i słuchać z pomocą telefonów trzeciej 
generacji przynajmniej 16 programów telewizyjnych i radiowych. Jeszcze 
większy zakres usług o charakterze konwergentnym będzie możliwy do świad-
czenia, gdy pojawi się telefonia czwartej generacji, która miała już swój debiut 
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podczas Igrzysk Olimpijskich w Turynie w 2006 roku. Dostępny w tej techno-
logii standard transmisji danych w telefonii komórkowej LTE (Long Term Evo-
lution) umożliwia osiągnięcie prędkości transmisji ponad 170 Mb/s, w ruchu 
przy prędkości 60 km/h10.  
 Poczynione powyżej rozważania upoważniają do stwierdzenia, iż obecny, 
bardzo dynamiczny rozwój technologii telekomunikacyjnych jest konsekwencją 
konwergencji. Dzieje się tak z jednego zasadniczego powodu. Możliwość ofe-
rowania usług telekomunikacyjnych przez operatorów dysponujących różną 
technologia transmisyjną oraz funkcjonujących w różnych sektorach telekomu-
nikacji (stacjonarnym i mobilnym) zwiększyło poziom i zakres konkurencji  
w tym obszarze usługowym. Walka konkurencyjna opiera się w dużym stopniu 
na świadczeniu usług konwergentnych, wymagających dość często szerokiego 
pasma częstotliwości, co wymusza na operatorach posiadanie coraz doskonal-
szych rozwiązań sieciowych i transmisyjnych. Uruchomiony tym samym został 
w telekomunikacji samonapędzający się proces, w którym pojawienie się inno-
wacyjnych konwergentnych usług komunikacyjnych wymusiło pojawienie się 
nowych technologii warunkujących ich świadczenie. To z kolei stwarza prze-
strzeń do tworzenia nowych rozwiązań usługowych, które wykorzystywać będą 
potencjał nowej technologii telekomunikacyjnej. Ten swoisty fenomen, zaini-
cjowany przez proces konwergencji powinien dać impuls rozwojowy rynkowi 
usług telekomunikacyjnych na wiele lat. 
 Analizując proces konwergencji warto zwrócić uwagę na wpływ tego zja-
wiska na rozwój funkcji realizowanych przez telekomunikacyjne urządzenia 
końcowe. Najlepszym przykładem w tej materii bez wątpienia jest telefon ko-
mórkowy. Obecnie jego wyposażenie dodatkowe może stanowić aparat fotogra-
ficzny, kamera wideo, konsola gier, kalkulator czy dyktafon. Na szczególna 
uwagę zasługują możliwości wykorzystania aparatu komórkowego jako instru-
mentu zarządzania finansami. Rozwiązanie to może przykładowo przybrać po-
stać elektronicznej portmonetki, nośnika karty płatniczej lub terminalu banko-
wości elektronicznej.  
 Przedstawione formy usługowe są przykładem zaistnienia konwergencji 
pomiędzy szeroką pojętą sferą telekomunikacji i bankowości. Korzyści z ich 
praktycznej realizacji będą znaczące, zarówno dla branży bankowej oraz tele-
komunikacyjnej, jak i dla każdego obywatela lub podmiotu gospodarczego. 

                                                 
10  http://www.telix.pl/artykul/pierwsze-ruchome-testy-lte-3,24384.html 
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Możliwości usługowe jakie tkwią w tym aliansie sektorów wykraczają poza 
przedstawione formy i można stwierdzić, iż perspektywy rozwoju są olbrzymie.  
 Wpływ konwergencji widoczny będzie także w zmianach w zachowaniach 
rynkowych operatorów telekomunikacyjnych. Kwestia ta dotyczy fuzji i przejęć 
przedsiębiorstw, które funkcjonowały w odrębnych sektorach a poprzez proces 
konwergencji ich działalność stała się zbieżna lub komplementarna. W najwięk-
szym stopniu proces ten dotyczy integracji operatorów świadczących usługi 
telekomunikacyjne w różnych sektorach rynku. W Polsce było i jest to zjawisko 
powszechne. Jako przykłady podać można firmę Multimedia Polska, która in-
tensywnie stosuje strategie akwizycji przejmując podmioty gospodarcze świad-
czące usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu oraz telewizji kablowej. 
Podobne działania strategiczne przyjęła Netia, która w ostatnich latach zakupiła 
kilku znaczących dostawców Internetu. Analiza rynków usług telekomunika-
cyjnych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych wskazuje na pojawienie 
się zjawiska łączenia się operatorów telekomunikacyjnych i firm z sektora me-
diów. Proces ten zainicjowany w 2001 roku fuzją koncernu medialnego Time 
Warner i dostawcy usług internetowych America OnLine nabiera tempa. Na 
rynku polskim to zjawisko nie jest obserwowane na szerszą skalę ale jest to 
tylko kwestia czasu. Powód takich zachowań wynika z konieczności posiadania 
przez firmy telekomunikacyjne contentu do świadczonych konwergentnych 
usług multimedialnych. Ponieważ stworzenie go we własnym zakresie przez 
operatorów jest niemożliwe ze względu na brak kompetencji w tym zakresie, 
dlatego często jedynym rozwiązaniem jest podjęcie działań mających na celu 
fuzje lub przejęcie. Stosowanie tego typu form strategicznej integracji zmieni  
w znacznym stopniu oblicze rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce. 
 Warto też zwrócić uwagę na tworzenie poprzez strategie rozwoju we-
wnętrznego podmiotów gospodarczych, które w założeniu powinny objąć swo-
im zakresem działania cały powstały w wyniku konwergencji sektor. Na rynku 
polskim przykładem tego rodzaju zachowań rynkowych jest Polsat, który dys-
ponuje satelitarną platforma cyfrową, telewizją analogową oraz jest dostawcą 
usług telefonii komórkowej. Tego rodzaju formy integracji działalności teleko-
munikacyjnej i medialnej pewnością podejmą inne podmioty gospodarcze, po-
nieważ na skutek konwergencji można mówić o istnieniu pomiędzy tymi obsza-
rami aktywności istotnej synergii. 
 Bardzo istotnym aspektem związanym z wpływem konwergencji na rynek 
usług telekomunikacyjnych jest kwestia regulacji prawnych. Zmiany w tym 
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zakresie są tak znaczne, iż można mówić o zupełnie nowym prawie regulują-
cym funkcjonowanie sektora telekomunikacyjnego. Nawet termin telekomuni-
kacja został zastąpiony określeniem komunikacja elektroniczna, jakby na pod-
kreślenie, iż na skutek konwergencji powstał zupełnie inny rynek. Jest w tym 
dużo racji, ponieważ ten nowy rynek telekomunikacyjny powstał w wyniku 
przenikania się tradycyjnej telekomunikacji oraz sektorów informatycznego  
i mediów. Każdy z tych obszarów rynkowych regulowany był odrębnymi prze-
pisami prawnymi. Stąd konieczność stworzenia spójnych rozwiązań legislacyj-
nych od podstaw, niemniej jednak przy uwzględnieniu specyfiki każdego z jej 
obszarów składowych. Za najważniejsze aspekty prawa telekomunikacyjnego 
należy uznać dążenie do zdynamizowania konkurencji w sektorze oraz ochrona 
praw abonentów. Pierwszy cel jest realizowany poprzez ograniczenie barier 
związanych z rozpoczynaniem działalności telekomunikacyjnej oraz kontrolę 
poczynań operatorów o znaczącej pozycji w danym obszarze rynkowym. Dba-
łość o prawa abonentów wiąże się z nowym podejściem do usługi telekomuni-
kacyjnej oraz ochroną danych osobowych. Warto także podkreślić, iż regulacje 
prawne rynku usług telekomunikacyjnych podkreślają neutralność technolo-
giczną istniejących sieci, co jest także istotnym czynnikiem kształtowania kon-
kurencji. Niemniej jednak w kwestiach dotyczących rozwoju nowych technolo-
gii czy protokołów transmisji można zauważyć promowanie rozwiązań uniwer-
salnych. Jest to zgodne z trendem technologicznym, który zakłada stopniowe 
odchodzenie od rozwiązań infrastrukturalnych sektorowych (telefonia stacjo-
narna, telefonia mobilna, transmisja danych, telewizja kablowa) na rzecz uni-
wersalnej szerokopasmowej struktury sieciowej. 
 
 
Zakończenie 
 
 Konwergencja zmieniła w stosunkowo krótkim okresie czasu zasady funk-
cjonowania rynku usług telekomunikacyjnych i należy sadzić, iż jeszcze przez 
wiele lat będzie znaczącą siłą determinującą jego rozwój. Konwergencja jest 
bowiem wciąż procesem żywym, który otwierał będzie przed operatorami tele-
komunikacyjnymi oraz konsumentami nowe możliwości. Ważne jest, aby pro-
ces ten był we właściwy sposób postrzegany, odpowiednio regulowany i po-
zwolił na wykreowanie nowego oblicza telekomunikacji. 
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DOSTĘP PRACOWNIKÓW DO NOWYCH TECHNOLOGII 
 
 
 
Wprowadzenie  
 
 Polskie firmy coraz częściej korzystają z nowych technologii. O skali zja-
wiska mówią wyniki badań, przeprowadzonych przez Główny Urząd Staty-
styczny w 2008 r.1 wśród firm zatrudniających przynajmniej 10 pracowników. 
Wynika z nich, że z komputerów korzysta 95% firm, a dostęp do Internetu po-
siada 93% polskich przedsiębiorstw.  
 Jak kształtuje się dostęp poszczególnych pracowników do nowych techno-
logii przedstawiają wyniki badań przeprowadzonych w 2008 r. przez Instytut 
Łączności.2 Problematyka badań koncentrowała się m.in. wokół zagadnień ko-
rzystania w firmach z komputerów, Internetu, poczty elektronicznej i telefonii 
komórkowej.  
 W celu zwymiarowania dostępu pracowników do poszczególnych mediów 
posłużono się przedziałami, z których każdy wyszczególniał inny procent za-
trudnionych służbowo korzystających z omawianego medium. Firmy odpowia-
dając na pytanie o dostęp swoich pracowników do komputerów, Internetu, 

                                                 
1  Badanie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębior-

stwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r., GUS, 2008 r. 
2  R. Nierebiński, H. Pawlak: Firmowi użytkownicy Internetu w Polsce, Raport z badań 

przeprowadzonych w 2008 r., Instytut Łączności. 
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poczty elektronicznej i telefonii komórkowej miały do wyboru następujące 
opcje: do 10%, 11-25%, 26-50% i 51-100% zatrudnionych. 
 Oprócz statystyk dotyczących udostępniania pracownikom nowych tech-
nologii, w referacie pokazano, czy i w jaki sposób rzutują na te statystyki atry-
buty przedsiębiorstwa, takie jak: wielkość, podstawowa dziedzina działalności, 
status prawny i kondycja finansowa firmy, oraz województwo, wielkość status 
miejscowości, w której firma ma siedzibę (miasto wojewódzkie, inne miasto, 
wieś). Stwierdzono występowanie istotnych korelacji, z których te (statystycz-
nie) najsilniejsze omówiono szczegółowo. 
 
 
1. Dostęp zatrudnionych do komputerów 
 
 Wszystkie firmy poddane badaniu korzystają z komputerów. W tabeli 1 
przedstawiono procentowe wskaźniki udostępniania przez firmy komputerów 
swoim pracownikom. 

Tabela 1  
 

Dostęp pracowników do komputerów 
 

Jaki procent pracowników ma dostęp do 
komputerów

Procent odpowiedzi 

Do 10% pracowników 7,1 

11-25% pracowników 6,4 

26-50% pracowników 9,0 

Powyżej 50% pracowników 76,9 
 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
 Z powyższych danych wynika, że nieco ponad ¾ badanych firm gwarantu-
je dostęp do komputerów ponad połowie zatrudnionych. 
 W tabeli 2 przedstawiono współczynniki korelacji wskaźników dostępu 
zatrudnionych do komputerów z atrybutami firm. Ujęto w niej jedynie te zależ-
ności, dla których wartość bezwzględna współczynnika korelacji Pearsona jest 
istotna (wynosi co najmniej 0,05). 
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Tabela 2  
 

Współczynniki korelacji: dostęp zatrudnionych do komputerów  
i firmowe atrybuty (oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < ,05000) 

 

Atrybuty firmowe Wsp. korelacji 

Wielkość firmy -0,06 

Podstawowa dziedzina działalności firmy 0,23 

Status miejscowości, w której firma ma siedzibę -0,13 

Wielkość miejscowości 0,18 
 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

 Z danych tych wynika, że cztery charakterystyki firmy: wielkość i podsta-
wowa dziedzina działalności firmy oraz status i wielkość miejscowości, w któ-
rej firma ma siedzibę, mają (statystycznie) istotny wpływ na gwarantowany 
dostęp zatrudnionych do komputerów. Najsilniejsza zależność występuje mię-
dzy dostępem pracowników do komputerów a podstawową dziedziną działalno-
ści firmy (wsp. Pearsona: 0,23). Zależność tą zobrazowano na rysunku 1.  

 
 

Rys. 1. Korelacja: dostęp pracowników do komputerów a podstawowa dziedzina dzia-
łalności firmy(wsp. Pearsona: 0,23) 

Źródło: Opracowanie własne. 
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 Rysunek 1 pokazuje, że największy dostęp pracowników do komputerów, 
wyrażony przedziałem 51-100%, występuje najczęściej – na poziomie ponad 
90% przedsiębiorstw - w firmach reprezentujących następujące dziedziny dzia-
łalności: informatyka (100%), prawo (100%), doradztwo (rachunkowość i audi-
ting) (100%), administracja publiczna (98,1%), finanse (92,3%), łączność i te-
lekomunikacja (91,3%).  
 Najrzadziej – na poziomie poniżej 50% przedsiębiorstw - ponad połowa 
załogi korzysta z komputerów w firmach zajmujących się produkcją (27,1%).  
Z kolei najmniejszy dostęp pracowników do komputerów, określony przedzia-
łem do 10% zatrudnionych, występuje najczęściej wśród firm zajmujących się 
produkcją (24,1%) i transportem (19,1%). 
 
 
2. Dostęp zatrudnionych do Internetu 
 
 Wszystkie badane firmy korzystają z Internetu. W tabeli 3 przedstawiono 
procentowe wskaźniki udostępniania przez firmy Internetu swoim pracowni-
kom. 
 

Tabela 3  
 

Dostęp pracowników do Internetu 
 

Jaki procent pracowników ma dostęp  
do Internetu

Procent odpowiedzi 

Do 10% pracowników 8,1 
11-25% pracowników 6,7 
26-50% pracowników 10,3 
Powyżej 50% pracowników 74,0 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 Z powyższych danych wynika, że prawie ¾ badanych firm gwarantuje 
dostęp do Internetu ponad połowie zatrudnionych. 
 W tabeli 4 przedstawiono współczynniki korelacji wskaźników dostępu 
zatrudnionych do Internetu z atrybutami firm. Ujęto w niej jedynie te zależno-
ści, dla których wartość bezwzględna współczynnika korelacji Pearsona jest 
istotna (wynosi co najmniej 0,05). 
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Tabela 4  
 

Współczynniki korelacji: dostęp zatrudnionych do Internetu  
i firmowe atrybuty (oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < ,05000) 

 
Atrybuty firmowe Wsp. korelacji 

Wielkość firmy -0,07 
Podstawowa dziedzina działalności firmy 0,22 
Status miejscowości, w której firma ma siedzibę -0,12 
Wielkość miejscowości 0,18 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 Z danych tych wynika, że cztery charakterystyki firmy: wielkość i podsta-
wowa dziedzina działalności firmy oraz status i wielkość miejscowości, w któ-
rej firma ma siedzibę, mają istotny wpływ na gwarantowany dostęp zatrudnio-
nych do Internetu.  
 Najsilniejsza zależność występuje między dostępem pracowników do In-
ternetu a podstawową dziedziną działalności firmy (wsp. Pearsona: 0,22). Za-
leżność tą zobrazowano na rysunku 2.  

 
 

Rys. 2. Korelacja: dostęp pracowników do Internetu a podstawowa dziedzina działalno-
ści firmy(wsp. Pearsona: 0,22) 

Źródło: Opracowanie własne. 
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 Rysunek 2 pokazuje, że największy dostęp pracowników do Internetu, 
wyrażony przedziałem 51-100%, występuje najczęściej – na poziomie ponad 
90% przedsiębiorstw - w firmach reprezentujących następujące dziedziny dzia-
łalności: informatyka (100% firm), doradztwo (rachunkowość i auditing) (98% 
firm), administracja publiczna (95% firm), prawo (95% firm), łączność i tele-
komunikacja (91% firm).  
 Także w następujących branżach: nauka, kultura, media, finanse oraz han-
del, wskaźnik udostępniania Internetu ponad połowie zatrudnionych jest bardzo 
wysoki i kształtuje się na poziomie ponad 80% przedsiębiorstw tych gałęzi go-
spodarki.  
 Najrzadziej – na poziomie poniżej 50% przedsiębiorstw - ponad połowa 
załogi korzysta z Internetu w firmach zajmujących się produkcją (27% firm) 
oraz ochroną zdrowia (44% firm).  
 Z kolei najmniejsza dostępność do Internetu, określona przedziałem do 
10% zatrudnionych, występuje najczęściej wśród firm zajmujących się produk-
cją (27% firm) i transportem (19% firm). 
 
 
3. Dostęp zatrudnionych do poczty elektronicznej 
 
 99% firm zadeklarowało korzystanie z poczty elektronicznej i jest to zde-
cydowanie najpopularniejszy sposób korzystania przez nie z Internetu. 
 W tabeli 5 przedstawiono procentowe wskaźniki udostępniania przez fir-
my poczty elektronicznej swoim pracownikom. 

Tabela 5 
 

Dostęp pracowników do poczty elektronicznej 
 

Jaki procent pracowników ma dostęp do 
Internetu

Procent odpowiedzi 

Do 10% pracowników 8,1 

11-25% pracowników 9,8 

26-50% pracowników 13,6 

Powyżej 50% pracowników 66,4 
 

Źródło: Opracowanie własne. 



Dostęp pracowników do nowych technologii 637

 Z powyższych danych wynika, że prawie ⅔ badanych firm gwarantuje 
dostęp do poczty elektronicznej ponad połowie swoich pracowników. 
 W tabeli 6 przedstawiono współczynniki korelacji wskaźników udostęp-
niania zatrudnionych adresów poczty elektronicznej z atrybutami firm. Ujęto  
w niej jedynie te zależności, dla których wartość bezwzględna współczynnika 
korelacji Pearsona jest istotna (wynosi co najmniej 0,05). 

Tabela 6 
 

Współczynniki korelacji: dostęp zatrudnionych do poczty elektronicznej  
i firmowe atrybuty (oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < ,05000) 

 

Atrybuty firmowe Wsp. korelacji 

Wielkość firmy -0,19 

Podstawowa dziedzina działalności firmy 0,07 

Status prawny firmy -0,08 

Województwo, w którym działa firma -0,07 

Status miejscowości, w której firma ma siedzibę -0,20 

Wielkość miejscowości 0,24 
 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 Z danych tych wynika, że aż sześć charakterystyk firmowych: wielkość, 
podstawowa dziedzina działalności i status prawny firmy, oraz województwo, 
status i wielkość miejscowości, w której firma ma siedzibę, ma istotny wpływ 
na gwarantowany dostęp zatrudnionych do poczty elektronicznej.  
 Najsilniejsza zależność występuje między dostępem pracowników do 
poczty elektronicznej i wielkością miejscowości, w której firma ma siedzibę 
(wsp. Pearsona: 0,24). Zależność tą zobrazowano na rysunku 3.  
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Rys. 3. Korelacja: dostęp pracowników do poczty elektronicznej i wielkość miejscowo-
ści(wsp. Pearsona: 0,24) 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 Analiza dostępu zatrudnionych do poczty elektronicznej pod kątem wiel-
kości miejscowości, w których firmy mają swoje siedziby ujawnia, że im więk-
sza miejscowość, tym więcej firm udostępnia adresy e-mail ponad połowie za-
trudnionych. Najczęściej ma to miejsce w miejscowościach posiadających po-
wyżej 200 tysięcy mieszkańców (77,6%), a najrzadziej w tych, których liczba 
mieszkańców wynosi do 5 tysięcy (41%).  
 Przypadki, gdy tylko do 10% zatrudnionych ma indywidualne adresy  
e-mail częściej występują w miejscowościach mniejszych. Tak niski poziom 
dostępu pracowników do poczty elektronicznej występuje najczęściej w firmach 
z miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców (20%), najrzadziej – działających  
w dużych miastach, liczących powyżej 200 tysięcy mieszkańców (5,7%). 
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4. Dostęp zatrudnionych do telefonii komórkowej 
 
 Zdecydowana większość firm (86,1%) deklaruje korzystanie z telefonii 
komórkowej do celów służbowych. W tabeli 7 przedstawiono procentowe 
wskaźniki udostępniania przez firmy telefonów komórkowych swoim pracow-
nikom. 

Tabela 7 
 

Dostęp pracowników do telefonii komórkowej 
 

Jaki procent pracowników ma dostęp do 
telefonii komórkowej

Procent odpowiedzi 

Do 10% pracowników 22,1 

11-25% pracowników 16,3 

26-50% pracowników 16,5 

Powyżej 50% pracowników 42,2 
 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
 Z powyższych danych wynika, że nieco ponad 40% badanych firm gwa-
rantuje dostęp do służbowych telefonów komórkowych ponad połowie zatrud-
nionych. 
 W tabeli 8 przedstawiono współczynniki korelacji wskaźników udostęp-
niania pracownikom służbowej telefonii komórkowej z atrybutami firm z atry-
butami firm. Ujęto w niej jedynie te zależności, dla których wartość bezwzględ-
na współczynnika korelacji Pearsona jest istotna (wynosi co najmniej 0,05). 
Z danych tych wynika, że wszystkie (7) charakterystyki firmowe: wielkość, 
podstawowa dziedzina działalności, status prawny i kondycja finansowa firmy 
oraz województwo, w którym firma działa, status i wielkość miejscowości,  
w której firma ma siedzibę, mają istotny wpływ na gwarantowany dostęp za-
trudnionych do służbowej telefonii komórkowej.  
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Tabela 8 
 

Współczynniki korelacji: dostęp zatrudnionych do telefonii komórkowej  
i firmowe atrybuty (oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < ,05000) 

 

Atrybuty firmowe Wsp. korelacji 

Wielkość firmy -0,48 

Podstawowa dziedzina działalności firmy -0,19 

Status prawny firmy -0,12 

Kondycja finansowa firmy -0,08 

Województwo, w którym działa firma -0,06 

Status miejscowości, w której firma ma siedzibę -0,20 

Wielkość miejscowości 0,22 
 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
 Najsilniejsza zależność występuje między dostępem pracowników do tele-
fonii bezprzewodowej a wielkością firmy (wsp. Pearsona:-0,48). Zależność tą 
zobrazowano na rysunku 4.  

 
 

Rys. 4 Korelacja: dostęp zatrudnionych do telefonii komórkowej i wielkość firm (wsp. 
Pearsona:-0,48) 

Źródło: Opracowanie własne. 
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 Analiza dostępu zatrudnionych do telefonii komórkowej pod kątem wiel-
kości firm pokazuje, że im większa firma, tym rzadziej występuje zapisko udo-
stępniania telefonii komórkowej ponad połowie załogi. Najczęściej ma to miej-
sce w firmach zatrudniających do 5 osób (72,1%), a najrzadziej w tych, których 
liczba pracowników przekracza 250 osób (9,7%).  
 Odwrotna tendencja występuje w przypadku udostępniania służbowych 
komórek na poziomie do 10% stanu załogi. Im większa firma, tym częściej taka 
sytuacja ma miejsce. Tak niski poziom dostępu pracowników do telefonii ko-
mórkowej występuje najczęściej w firmach mających powyżej 250 osób 
(63,9%), najrzadziej – w firmach najmniejszych, liczących do 5 osób (7,1%). 
 
 
Podsumowanie 
 
 Przytoczone powyżej statystyki pokazują m.in., że: 

 W zdecydowanej większości firm ponad połowa pracowników korzysta 
z komputerów, Internetu oraz posiada służbowe adresy poczty elektro-
nicznej. Udostępnianie tych możliwości na najniższym poziomie – do 
10% pracowników, deklaruje mniej niż 10% firm.  

 Korzystanie ze służbowej telefonii komórkowej występuje w polskich 
firmach nieco rzadziej. Mniej niż połowa firm udostępnia ponad poło-
wie załogi telefony komórkowe, z kolei ponad 20% firm wyposaża w 
komórki nie więcej niż 10% pracowników.  

 Analiza zależności, które występują pomiędzy wskaźnikami udostępniania 
pracownikom nowych technologii a parametrami firmy wykazuje m.in., że: 

 Na dostęp pracowników do nowych technologii (statystycznie) istotny 
wpływ wykazuje większość parametrów firmy.  

 Następujące parametry firmowe: wielkość i podstawowa dziedzina 
działalności przedsiębiorstwa oraz status i wielkość miejscowości, w 
której firma ma siedzibę wywierają (statystycznie) istotny wpływ na 
wszystkie badane wskaźniki udostępniania pracownikom nowych tech-
nologii. 

 Kondycja finansowa firmy jest tym parametrem, którego oddziaływanie 
na udostępnianie pracownikom nowych technologii jest najmniejsze. 
Wykazuje ona (statystycznie) istotny wpływ jedynie na wskaźniki udo-
stępniania zatrudnionym służbowej telefonii komórkowej.  
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 Podstawowa dziedzina działalności firmy wykazuje (statystycznie) naj-
silniejszy wpływ na udostępnianie pracownikom zarówno komputerów, 
jak również Internetu. Największy dostęp pracowników do obu me-
diów, wyrażony przedziałem 51-100%, występuje najczęściej – na po-
ziomie ponad 95% przedsiębiorstw - w firmach reprezentujących na-
stępujące dziedziny działalności: informatyka, prawo, doradztwo (ra-
chunkowość i auditing) oraz administracja publiczna. Z kolei najmniej-
szy dostęp pracowników do komputerów i Internetu, określony prze-
działem do 10% zatrudnionych, występuje najczęściej wśród firm zaj-
mujących się produkcją i transportem. 

 Na udostępnianie pracownikom służbowych adresów poczty elektro-
nicznej (statystycznie) najsilniejszy wpływa wykazuje wielkość miej-
scowości, w której firma ma swoją siedzibę. Statystyki pokazują, że im 
większa miejscowość, tym więcej firm udostępnia adresy e-mail ponad 
połowie zatrudnionych.  

 Na udostępnianie pracownikom służbowych telefonów komórkowych 
(statystycznie) najsilniejszy wpływ wykazuje wielkość firmy. Stwier-
dzono, że im większe przedsiębiorstwo, tym rzadziej występuje fakt 
udostępniania telefonii komórkowej ponad połowie załogi. 

 Przedstawione dane pokazują, że firmy szeroko korzystają z nowych tech-
nologii, udostępniając je powszechnie swoim pracownikom. 
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ZAKRES WYKORZYSTANIA NOWYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH 
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, MAZOWIECKIEGO I ZACHODNIO-

POMORSKIEGO 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W 2008 roku Instytut Łączności przeprowadził ogólnopolskie badanie 
biznesowych użytkowników Internetu – ogółem zrealizowano 1665 ankiet. 
Raport z badań1 pokazuje, w jaki sposób firmy mające już dostęp do Internetu 
używają nowych technologii, a ujęte w nim statystyki ujmują to globalnie. Pre-
zentowany poniżej „statystyczny opis” używania przez firmy nowych technolo-
gii pokazuje to w ujęciu regionalnym, dla wybranych obszarów o różnej historii 
i o różnym potencjale gospodarczym - województwa lubelskiego, mazowiec-
kiego i zachodnio-pomorskiego. Zaprezentowane wskaźniki dla tych regionów 
obliczone zostały z wykorzystaniem bazy danych powstałej w wyniku wspo-
mnianego wyżej badania, a przytoczone (statystycznie) istotne korelacje zwy-
miarowane zostały wartościami współczynników korelacji liniowej Pearsona 
(przedział ufności < 0,05).  
 
 

                                                 
1  Raport z badań Firmowi Użytkownicy Internetu w Polsce, 2008 rok; opis raportu: 

www.itl.waw.pl  
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1. Sposoby wykorzystania komputerów w badanych firmach 
 
 Firmy najczęściej używają komputerów do prac biurowych i do Internetu - 
wskazania na te opcje w każdym z województw były równie częste. Popularne 
jest także utrzymywanie baz danych i wspomaganie księgowości, przy czym  
w tym ostatnim przypadku respondenci z województwa zachodnio-pomorskiego 
potwierdzali to stosunkowo częściej. Używanie komputerów do szkolenia pra-
cowników i pisania oprogramowania, jak pokazuje tabela 1, zdarza się wyraźnie 
rzadziej. Ich wykorzystywanie do szkoleń częściej ma miejsce w lubelskim,  
a tworzenie oprogramowania w województwie mazowieckim. 

Tabela 1 
 

Sposoby korzystania z firmowych komputerów 
 

Rodzaje czynności lubelskie mazowieckie zachodnio-

pomorskie 

Prace biurowe 98,5% 97,1% 98,6% 

Księgowość  64,6% 69,9% 77,1% 

Bazy danych  72,3% 72,7% 71,4% 

Internet 98,5% 97,1% 98,6% 

Tworzenie oprogramowania 9,2% 17,4% 12,9% 

Szkolenia pracowników 30,8% 20,4% 24,3% 

Inne 13,8% 19,6% 14,3% 
 
Źródło: opracowanie własne, badania w 2008 roku. 

 
 Między sposobami korzystania z komputerów i różnymi atrybutami firm 
zachodzą często (statystycznie) istotne korelacje. Zależności te oraz ich siłę 
pokazuje tabela 2. Ujawnia ona, że występujące w poszczególnych wojewódz-
twach korelacje są niejednokrotnie inne i/lub różnią się siłą (istotnością).  
 W województwie lubelskim używanie komputerów do księgowości, two-
rzenia oprogramowania i szkolenia pracowników jest niezależne od specyfiki 
firm. W województwie zachodnio-pomorskim podobne zjawisko ma miejsce  
w odniesieniu do wspomagania komputerem prac biurowych i utrzymywania 
baz danych.  
 W lubelskim najsilniejsze korelacje dotyczą używania komputerów do 
prac biurowych i Internetu w zależności od rodzaju działalności firm. W mazo-
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wieckim i zachodnio-pomorskim najistotniejsza korelacja ma związek z wyko-
rzystywaniem komputerów do szkolenia pracowników. W przypadku firm ma-
zowieckich w istotny sposób zależy to od ich wielkości, a w przypadku firm 
zachodnio-pomorskich od ich statusu prawnego.  

Tabela 2 
 

Istotne korelacje między sposobem używania komputerów i charakterystykami firm 
 

Rodzaje czynności Województwo M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Prace biurowe 
lubelskie  -0,30     
mazowieckie 0,10   -0,10   

Księgowość 
mazowieckie 0,19 0,10 0,13 -0,10   
zachodnio-pomorskie   0,26    

Bazy danych 
lubelskie -0,26      
mazowieckie    -0,12   

Internet 
lubelskie  -0,30     
mazowieckie  -0,13     
zachodnio pomorskie     -0,25  

Tworzenie oprogramowa-
nia 

mazowieckie 0,19     0,10 
zachodnio pomorskie      0,25 

Szkolenia pracowników mazowieckie 0,23   -0,17   
zachodnio pomorskie   0,28    

M_1: liczba zatrudnionych 
M_3: status prawny firmy 
M_5: status miejscowości, w której firma ma siedzibę 

M_2: podstawowa dziedzina działalności firmy 
M_4: finansowa kondycja firmy  
M_6: liczba mieszkańców tej miejscowości  

 
Źródło: opracowanie własne, badania w 2008 roku. 

 
 W każdym z województw najczęściej zdarza się, że z komputerów indy-
widualnie korzysta ponad 50% zatrudnionych. Jednak, co pokazuje rysunek 1, 
stosunkowo częściej potwierdzały to firmy mazowieckie, a najrzadziej działają-
ce w zachodnio-pomorskim. W województwie zachodnio-pomorskim częściej 
niż w pozostałych zachodzi sytuacja, że do firmowych komputerów ma dostęp 
tylko niecałe 10% składu osobowego firmy.  
 W mazowieckim i zachodnio-pomorskim między udostępnianiem pracow-
nikom komputerów do indywidualnego korzystania i firmowymi atrybutami 
zachodzą (statystycznie) istotne korelacje. W mazowieckim istotny wpływ na 
pracowniczy dostęp do komputerów mają: rodzaj działalności firmy, jej status 
prawny, status i wielkość miejscowości działania (odpowiednio: wsp. Pearso-
na: 0,20, 0,11, -0,09, 0,11). W pomorsko-zachodnim w silnym stopniu zależy to 
od podstawowej działalności firm (wsp. Pearsona: 0,30).  
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Rys. 1. Indywidualny dostęp pracowników do komputerów (%) 

Źródło: opracowanie własne, badania w 2008 roku. 

 
 W każdym z województw firmy pozytywnie oceniają wpływ komputery-
zacji na sposób ich funkcjonowania, w większości twierdząc, że stały się one 
niezbędne do działania lub znacznie to poprawiły. Zachodzą tu jednak, w zależ-
ności od województwa, pewne różnice. Wykres na rysunku 2 pokazuje, że sto-
sunkowo najczęściej „pełne zadowolenie” (komputery stały się niezbędne) po-
twierdzały firmy z lubelskiego, zaś najrzadziej z zachodnio-pomorskiego.  
Z kolei opcja, że znacznie poprawiły one funkcjonowanie firmy stosunkowo 
najczęściej znajdywała potwierdzenie wśród respondentów z województwa 
zachodnio-pomorskim, a najrzadziej w lubelskim. Firmy z mazowieckiego  
w swoich opiniach (ogólnie rzecz ujmując) są bardziej zbliżone do opinii wyra-
żanych przez firmy lubelskie niż zachodnio-pomorskie. 
 W mazowieckim i zachodnio-pomorskim między określonymi firmowymi 
atrybutami i wyrażanymi ocenami wpływu komputeryzacji firmy na jej funk-
cjonowanie zachodzą pewne (statystycznie) istotne korelacje. W mazowieckim 
w istotny sposób zależy to od finansowej kondycji firm, a w zachodnio-
pomorskim od statusu miejscowości działania firm (odpowiednio: wsp. korela-
cji Pearsona: 0,09, 0,25).  
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Rys. 2. Ocena wpływu komputeryzacji firmy na jej funkcjonowanie (%) 

Źródło: opracowanie własne, badania w 2008 roku. 

 
 
2. Zakres czynności wspomaganych dostępem do Internetu 
 
 Opcje, jakie mieli do wyboru respondenci określając sposób używania 
Internetu wyszczególnia tabela 3. Ujęte w niej statystyki świadczą, że firmowe 
korzystanie z Internetu w województwach nieco się różni oraz pokazują, że 
firmy mazowieckie w (stosunkowo) większym stopniu wykorzystują fakt po-
siadania dostępu do Internetu.  
 W każdym z województw firmy najczęściej wykorzystują Internet do 
poczty elektronicznej. W każdym województwie grupę najmniej popularnych 
sposobów korzystania z dostępu do sieci stanowią: sprzedaż, świadczenie usług 
i zdalna praca, przy czym w lubelskim i zachodnio-pomorskim takie używanie 
Internetu jest rzadsze niż w mazowieckim.  
 W województwach między niektórymi sposobami używania Internetu  
i firmowymi atrybutami zachodzą pewne istotne korelacje. Ogólnie stwierdza 
się, że:  

 W warszawskim związki tego typu występują częściej niż w pozosta-
łych województwach, lecz są słabsze.  

 Najistotniejsza korelacja w lubelskim to internetowe zakupy w zależno-
ści od dziedziny działania firm. 

 Najistotniejsza korelacja w mazowieckim i zachodniopomorskim to 
wyszukanie partnerów w zależności od dziedziny działania firm.  
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Tabela 3 
 

Sposoby wykorzystywania dostępu do Internetu 
 

Sposoby wykorzystania Internetu lubelskie mazowieckie 
zachodnio-

pomorskie 

Poczta elektroniczna 95,4% 99,3% 100,0% 

Informacje związane z działalnością  80,0% 88,1% 78,6% 

Informacje o innych firmach 73,8% 82,6% 74,3% 

e-bankowość 64,6% 80,0% 78,6% 

Szukanie partnerów 46,2% 51,0% 47,1% 

Prowadzenie sprzedaży 16,9% 31,6% 21,4% 

Dokonywanie zakupów 43,1% 53,6% 48,6% 

Składanie zamówień 52,3% 66,8% 62,9% 

Promocja i reklama firmy 72,3% 73,8% 64,3% 

Zamieszczanie ogłoszeń 50,8% 47,0% 50,8% 

Świadczenie usług 26,2% 33,2% 27,1% 

Realizowanie zdalnej pracy 18,5% 32,5% 18,6% 

Inne 7,7% 4,8% 5,7% 
 
Źródło: opracowanie własne, badania w 2008 roku. 

 
 Dokładną specyfikację (statystycznie) istotnych związków między sposo-
bami używania Internetu a atrybutami firm w województwach i ich siłę (istot-
ność) prezentuje tabela 4. 
 W każdym z województw najczęściej indywidualny dostęp do firmowego 
Internetu posiada ponad 50% zatrudnionych. Jednak, co pokazuje rysunek 3, 
stosunkowo częściej potwierdzały to firmy mazowieckie, a rzadziej działające 
w zachodnio-pomorskim. W województwie lubelskim częściej niż w pozosta-
łych zdarza się, że do Internetu ma dostęp tylko niecałe 10% składu osobowego 
firmy.  
 Stwierdzono, że w mazowieckim udostępnianie pracownikom Internetu  
w (statystycznie) istotny sposób zależy od podstawowej działalności gospodar-
czej (wsp. Pearsona: 0,19).  
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Tabela 4 
 

Korelacje między sposobami korzystania z Internetu a cechami firm 
 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Poczta elektroniczna  
lubelskie  -0,26     
mazowieckie     -0,14 0,13 

Informacje o innych 
firmach 

mazowieckie  -0,17     

e-bankowość 
lubelskie  -0,35   -0,32 0,31 
mazowieckie    -0,11   

Szukanie partnerów 
lubelskie -0,28 -0,33     
mazowieckie  -0,19  -0,09   
zachodnio pomorskie  -0,39  0,29   

Prowadzenie sprzedaży 
mazowieckie  -0,17     
zachodnio pomorskie  -0,28     

Dokonywanie zakupów 
lubelskie -0,31 -0,36    0,28 
mazowieckie -0,17 -0,13     

Składanie zamówień lubelskie -0,26 -0,28     
mazowieckie  -0,17  -0,18   

Promocja i reklama 
firmy 

mazowieckie  -0,14     

Zamieszczanie ogło-
szeń 

mazowieckie 0,13   -0,12   

Zdalna praca 
mazowieckie     -0,11 0,14 
zachodnio pomorskie    -0,28   

M_1: liczba zatrudnionych   
M_2: podstawowa dziedzina działalności firmy 
M_3: status prawny firmy     
  

M_4: finansowa kondycja firmy 
M_5: status miejscowości, w której firma 
ma siedzibę            
M_6: liczba mieszkańców tej miejscowo-
ści 

 
Źródło: opracowanie własne, badania w 2008 roku. 

 

  
 

Rys. 3. Dostęp zatrudnionych do Internetu (%) 

Źródło: opracowanie własne, badania w 2008 roku. 
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 Ogólnie firmy pozytywnie oceniają wpływ Internetu na sposób ich funk-
cjonowania, najczęściej twierdząc, że stał się on niezbędny do działania lub 
znacznie to poprawił. Występują jednak, w zależności od województwa, pewne 
(niewielkie) różnice. Wykres na rysunku 4 pokazuje, że stosunkowo częściej 
„pełne zadowolenie” (stał się niezbędny) odczuwają firmy z mazowieckiego, 
zaś najrzadziej z zachodnio-pomorskiego. Z kolei opinię, że znacznie poprawił 
on funkcjonowanie firmy stosunkowo częściej potwierdzali respondenci z wo-
jewództwa zachodnio-pomorskiego, a rzadziej z mazowieckiego. Firmy z lubel-
skiego w swoich opiniach (ogólnie rzecz ujmując) są bardziej zbliżone do opinii 
wyrażanych przez firmy zachodnio-pomorskie niż mazowieckie. Stwierdzono, 
że w lubelskim ocena skutków wprowadzenia Internetu w (statystycznie) istot-
ny sposób różni się w zależności od statusu miejscowości funkcjonowania firm 
(wsp. Pearsona: -0,28). 
 

 
 

Rys. 4. Wpływ wprowadzenia do firmy Internetu na  jej funkcjonowanie (%) 

Źródło: opracowanie własne, badania w 2008 roku. 

 
 
3. Stan posiadania stron WWW w badanych firmach 
 
 Ważnym sposobem używania Internetu - szczególnie, gdy prowadzi się 
działalność - jest utrzymywanie strony WWW. Większość badanych firm po-
siada swoje internetowe strony. W województwie lubelskim potwierdziło to 
93,8%, mazowieckim 93,2%, a zachodnio-pomorskim najmniej - 81,4% re-
spondentów. W przypadku firm mazowieckich i zachodnio-pomorskich utrzy-
mywanie stron WWW pozostaje w (statystycznie) istotnej korelacji z ich atry-
butami. W mazowieckim w istotny sposób zależy to od wielkości i statusu 
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prawnego firm (wsp. Pearsona: -0,14 i -0,11), a w zachodnio-pomorskim od 
statusu miejscowości funkcjonowania firm (wsp. Pearsona: 0,31). 
 W każdym województwie większość z firm, które nie mają „jeszcze” swo-
ich stron WWW, planuje to zmienić. Stosunkowo częściej taki zamiar deklaro-
wały firmy w zachodnio-pomorskim (91,7%), a najrzadziej w mazowieckim 
(58,1%). W województwie zachodnio-pomorskim posiadanie planów utworze-
nia strony WWW w (statystycznie) istotny sposób skorelowane jest ze statusem 
miejscowości, w której firmy działają (wsp. Pearsona: -0,29), a w mazowiec-
kim z wielkością i statusem prawnym firm (wsp. Pearsona: 0,15 i 0,10).  
W województwie lubelskim posiadanie takich planów potwierdziło 75% firm.  
i deklaracje te są niezależne od atrybutów firmowych.  
 Firmy utrzymujące strony WWW, w każdym województwie, w większości 
są zadowolone z ich funkcjonowania. W województwie lubelskim potwierdziło 
to 77% badanych firm, w mazowieckim 76,9%, a w zachodnio-pomorskim nie-
co mniej – 69,6%. W województwie mazowieckim oceny działania strony róż-
nią się w (statystycznie) istotnym stopniu w zależności od wielkości, statusu 
prawnego i kondycji finansowej firm (wsp. Pearsona: -0,17, - 0,11 i 0,12). 
 To, że utrzymywanie strony WWW przynosi korzyści w lubelskim po-
twierdziło 73,3% firm, w mazowieckim 78,6% firm, a w zachodnio-pomorskim 
71,9% firm, przy czym w tym województwie było stosunkowo najwięcej nie-
zdecydowanych (22,8%). W województwie lubelskim uzyskiwanie korzyści  
z utrzymywania strony jest w sposób istotny skorelowane z finansową kondycją 
firm (wsp. Pearsona: 0,27), a w mazowieckim z wielkością i statusem prawnym 
firm (wsp. Pearsona: -0,18 i -0,12). W zachodnio-pomorskim istotne znaczenie 
w tym przypadku ma status miejscowości działania firm (wsp. Pearsona: 0,25).  
 W każdym województwie najczęściej, jak pokazuje rysunek 5, utrzymy-
wanie strony WWW przynosi korzyści promocyjne, przy czym stosunkowo 
częściej ma to miejsce w lubelskim. Wśród firm z mazowieckiego częściej niż 
w pozostałych województwach zdarza się uzyskiwanie znacznych korzyści 
finansowych. Na uzyskiwanie dzięki stronie WWW nieznacznych korzyści 
finansowych stosunkowo częściej wskazywały firmy działające w zachodnio-
pomorskim. Stwierdzono, że w województwie mazowieckim na rodzaj korzyści 
odnoszonych z tytułu utrzymywania stron WWW istotny wpływ ma dziedzina 
działalności i kondycja finansowa firm (wsp. Pearsona: 0,15 i 0,13). 
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Rys. 5. Rodzaj korzyści, jakie przynosi firmie posiadanie strony WWW (%) 

Źródło: opracowanie własne, badania w 2008 roku. 

 
 
4. Wykorzystanie telefonii komórkowej w firmach 
 
 Telefonii komórkowej używa w każdym województwie większość firm.  
W lubelskim potwierdziło to 83,1%, mazowieckim 85,4%, a zachodnio-
pomorskim 84,3% respondentów. W województwie mazowieckim korzystanie  
z telefonii komórkowej przez firmy pozostaje w (statystycznie) istotnej korela-
cji z rodzajem prowadzonej działalności i ich kondycją finansową (wsp. Pear-
sona: 0,10 i 0,16). 
 W każdym z województw indywidualny dostęp do firmowej telefonii bez-
przewodowej najczęściej posiada ponad 50% zatrudnionych. Rysunek 6 poka-
zuje, że zachodzą tu jednak pewne różnice. Sytuacja taka wyraźnie częściej 
zdarza się w województwie mazowieckim niż w lubelskim i zachodnio-
pomorskim. Występowanie niskiego pracowniczego dostępu do firmowej tele-
fonii komórkowej (do 10 % zatrudnionych) w województwach lubelskim i za-
chodnio-pomorskim kształtuje się na zbliżonym poziomie i jest częstsze niż  
w mazowieckim.  
 W każdym z województw między „wymiarem” pracowniczego dostępu do 
telefonii komórkowej i wielkością firm zachodzi (statystycznie) istotna korela-
cja (wsp. Pearsona: lubelskie -0,28, mazowieckie -0,28, zachodnio-pomorskie -
0,25) W województwie mazowieckim dodatkowo istotne znaczenie mają status 
miejscowości i wielkość miejscowości działania firm (wsp. Pearsona: -0,12 i 
0,14). 
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Rysunek 6. Odsetek pracowników korzystających z telefonii komórkowej (%) 

Źródło: opracowanie własne, badania w 2008 roku. 

 
 Firmy, które nie używają komórek, raczej nie planują w bliskiej przyszło-
ści tego zmieniać. W województwie lubelskim na posiadanie planów wprowa-
dzenia do firmy telefonii bezprzewodowej wskazało 11,1% respondentów,  
w mazowieckim 12,1%, a w zachodnio-pomorskim 18,2%. Analiza statystyczna 
ujawniła, że w przypadku firm mazowieckich posiadanie planu wprowadzenia 
telefonii komórkowej w istotny sposób skorelowane jest z ich finansową kon-
dycją (wsp. Pearsona: -0,16).  
 
 
Podsumowanie 
 

1. Preferencje firm odnośnie sposobów używania komputerów i Internetu 
w województwie lubelskim, mazowieckim i zachodnio-pomorskim są, 
ogólnie rzecz ujmując, zbliżone. Występują jednak względne różnice w 
zakresie częstości używania firmowych komputerów lub firmowego In-
ternetu w określony sposób. Na przykład, używanie komputerów  
w księgowości potwierdziło 64,5% firm lubelskich, 69,9% firm mazo-
wieckich, 77,1% firm zachodnio-pomorskich. 

2. Firmy w każdym województwie w większości oferują ponad połowie 
zatrudnionym indywidualny dostęp do komputerów Internetu; stosun-
kowo najrzadziej ma to miejsce w województwie pomorsko-zachodnim. 
Mały indywidualny dostęp (nie więcej niż 10% zatrudnionych) do 
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komputerów i Internetu stosunkowo częściej ma miejsce w firmach lu-
belskich. 

3. Firmy w każdym województwie w większości pozytywnie oceniają 
wpływ wprowadzenie komputerów i Internetu na swoje funkcjonowa-
nie. Firmy zachodnio-pomorskich nieco rzadziej niż firmy z pozosta-
łych województw oceniały, że media te są im niezbędne do działania. 
Oceny, że wprowadzenie Internetu niczego nie zmieniło wystąpiły je-
dynie w województwie mazowieckim, chociaż były raczej rzadkie.  
W każdym z województw firmy oceniają, że na zmianę ich funkcjono-
wania większy wpływ miało wprowadzenie komputerów niż Internetu. 

4. W każdym województwie większość firm utrzymuje strony WWW. 
Stosunkowo najrzadziej ma to miejsce w zachodnio-pomorskim. Firmy 
z zachodnio-pomorskiego, które nie utrzymują strony WWW częściej 
niż firmy z pozostałych województw myślą o jej założeniu. Większość 
firm w każdym województwie z utrzymywania stron WWW czerpie ko-
rzyści (najczęściej promocyjne); z tym, że stosunkowo najrzadziej ma 
to miejsce w zachodnio-pomorskim. Firmy w województwie mazo-
wieckim częściej w pozostałych uzyskują korzyści finansowe. Stosun-
kowo najrzadziej zyski finansowe czerpią firmy lubelskie. 

5. Większość firm w każdym województwie korzysta z telefonii komór-
kowej. Firmy mazowieckie udostępniają ją zatrudnionym w większym 
zakresie niż firmy lubelskie czy zachodnio-pomorskie.  

6. Często określone aspekty korzystania z nowych technologii przez firmy 
są w (statycznie) istotnej korelacji z różnymi firmowymi atrybutami. 
Zależności takie stosunkowo częściej występują w wojewódzkie ma-
zowieckim, lecz (ogólnie) są niejednokrotnie słabsze niż wojewódz-
twach lubelskim czy zachodnio-pomorskim. Dodatkowo, często na ten 
sam aspekt używania przez firmy nowych technologii w poszczegól-
nych województwach istotny wpływ mają inne firmowe atrybuty. Wy-
nika to prawdopodobnie z różnych uwarunkowań gospodarczych regio-
nów i ich tradycji przemysłowej. Ogólnie, czynniki, które w szczególny 
sposób uzależniają korzystanie z nowych technologii: podstawowa 
dziedzina działalności, status prawny firm, finansowa kondycja firm, 
status prawny miejscowości działania i wielkość tej miejscowości.  
W województwach lubelskim i zachodnio-pomorskim, korelacje z ce-
chami miejscowości działania firm, jeśli występują, są wysoce istotne. 
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 Trudno jest jednoznacznie „wskazać”, które z branych pod uwagę woje-
wództw „najlepiej” czy „najgorzej” korzysta z nowych technologii. Odnosi się 
jednak wrażenie, na podstawie cytowanych statystyk, że firmy działające  
w województwie warszawskim wykorzystują możliwości nowych tych techno-
logii w nieco większym zakresie niż firmy z województwa lubelskiego czy za-
chodnio-pomorskiego.  
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Summary 

 

 This article describes the use of new technologies by firm Internet users in se-
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NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA JAKO NOWOCZESNE MEDIUM  
KOMUNIKACJI MASOWEJ 

 
 
 
 Termin mass media utworzono dodając do łacińskiego słowa media (środ-
ki) określenie mass (masowe) dla podkreślenia, że ich główną rolą jest maso-
wość produkcji i odbioru. 
 Marshall Mc Luhan charakteryzuje mass media w następujący sposób – 
„W nazwie tej nie chodzi o liczbę użytkowników środka przekazu, a o to, że 
wszyscy oni w tym samym czasie uczestniczą w odbiorze informacji.”1  
 Wśród tradycyjnie wyróżnianych mediów masowych to telewizja okazała 
się medium najbardziej wpływowym i opiniotwórczym w społeczeństwach 
rozwiniętych. Wynika to z wielu zalet, które ma ona dla odbiorcy takich jak 
przekaz dźwięku i obrazu, walory rozrywkowe, możliwość stwarzania sytuacji 
dramatycznych, szybkość przekazu informacji itp. 
 Człowiek ukształtowany w okresie dominacji słowa pisanego określany 
jest przez niektórych badaczy mediów jako „OBYWATEL”. Media elektro-
niczne powodują, że zasady i wartości, którymi kierował się obywatel ulegają 
zmianom. Człowiek mediów elektronicznych to tzw. „NOMADA”, który mi-
gruje nie tylko w przestrzeni fizycznej, ale przede wszystkim w świecie wy-
obraźni, emocji itp. Rozróżnienie pomiędzy wartościami reprezentowanymi 
przez „OBYWATELA” i „NOMADĘ” prezentuje tabela 1.  
                                                 

1  M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, WNT, Warszawa 2004, s. 17. 
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Tabela 1  
 
Zmiana wartości i nastawienia umysłu człowieka wraz ze zmianami mediów masowych 
 

Człowiek epoki druku  

(słowa pisanego) – OBYWATEL 

Człowiek epoki elektronicznych  

środków przekazu - NOMADA 

budować 

doświadczenie 

autorytet 

szczęście 

literatura 

heteroseksualny 

cywilizacja 

wola 

prawda jako pasja 

pokój 

osiągniecie 

nauka 

wątpliwość 

dramat 

historia 

debata 

żona 

sztuka 

rolnictwo 

polityka 

wędrować 

niewinność 

władza 

przyjemność 

dziennikarstwo 

polimorficzny 

barbarzyństwo 

pragnienie 

pasja jako prawda 

wojna 

sława 

magia 

pewność 

pornografia 

legenda 

przemoc 

dziwka 

marzenia 

bandytyzm 

proroctwo 
 
Źródło: Lewis H. Lampham w M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowie-
ka, WNT, Warszawa 2004, s. 26- 27 

 
 Im bardziej media masowe się rozwijają, tym osiągają większy wpływ na 
odbiorców. Współczesnym problemem rynku mediów w Unii Europejskiej,  
w tym w Polsce, jest rozwój techniczny telewizji naziemnej i konwersja  
z nadawania analogowego do nadawania cyfrowego. 
 Problem ten jest ważny z kilku powodów takich jak: 

 prawne uregulowanie dopuszczania i działalności podmiotów na rynku 
naziemnej telewizji cyfrowej, 
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 techniczne rozwiązania i standardy zastosowane w naziemnej telewizji 
cyfrowej, które powinny funkcjonować przez kilkanaście lub nawet 
kilkadziesiąt lat, 

 społeczne skutki pojawienia się znacznie większej liczby programów 
nadawanych drogą naziemną, 

 ekonomiczne skutki dla nadawców publicznych i komercyjnych, obec-
nych i przyszłych związane z wdrożeniem systemu, ale i nieuchronną 
fragmentaryzacją widowni, 

 pojawienie się nowych usług, które odmienią tradycyjne pojmowanie 
telewizji. 

 Wprowadzenie radiofonii i telewizji cyfrowej służy realizacji kilku pod-
stawowych celów: 

 zapewnieniu odbiorcom bogatszej oferty programów i usług; 
 uzyskaniu „dywidendy cyfrowej”, w wyniku procesu konwersji część 

widma częstotliwości zostanie zwolniona, 
 stworzenia warunków infrastrukturalnych dla rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego, 
 przyspieszenia rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. 

 Podstawowym planem przejścia do telewizji cyfrowej w Polsce jest „Stra-
tegia przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziem-
nej” przyjęta 4 maja 2005 przez Radę Ministrów RP. 
 Zakłada ona, że konwersja cyfrowa w telewizji naziemnej dokonana zo-
stanie zgodnie z tzw. modelem przyspieszonym (wyspowym), polegającym na 
systematycznym przechodzeniu z nadawania sygnału analogowego na cyfrowy 
kolejno w poszczególnych regionach kraju, aż do całkowitego pokrycia teryto-
rium kraju sygnałem cyfrowym. 
 Alternatywny model konwersji tzw. równoległej polega na wykorzystaniu 
tego samego zakresu częstotliwości do nadawania sygnału analogowego i cy-
frowego przez długi okres czasu (większość krajów europejskich przyjmuje 
okres ok. 10 lat). 
 Model przyspieszony (wyspowy), który będzie stosowany w Polsce prze-
widuje: 
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1. okres emisji równoległej (simulcastingu) na każdej wyspie, który po-
winien trwać od 18-20 miesięcy2, 

2. zakończenie konwersji w Polsce do końca 2014 roku na podstawie 
dwóch kryteriów: 
 osiągnięcia 95% dostępności do sygnału dla mieszkańców kraju, 
 osiągnięcia 90% nasycenia gospodarstw domowych urządzeniami 

do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. 
 Dla zapewnienia dostępności programów nadawanych obecnie drogą na-
ziemną przyjęto, że w pierwszych przekazach cyfrowych tzw. multipleksach 
obowiązkowo nadawane będą programy TVP 1, TVP 2, TVP INFO, Polsat, 
TVN, TV 4, TV Puls3. 
 Jeżeli standard kompresji pozwoli dołączone zostaną także inne programy. 
Docelowo ma zostać uruchomionych siedem multipleksów. Jednak w każdym 
multipleksie do 20% pojemności ma zostać przeznaczone na usługi dodane. 
 Czas zakończenia konwersji cyfrowej w Polsce jest niezbyt szybki ponie-
waż: 

 większość krajów europejskich opowiedziało się za wyłączeniem 
transmisji analogowej nie później niż w 2015 roku. Komisja Europej-
ska sugeruje przejście do telewizji cyfrowej do końca 2012 roku, 

 Polska deklaruje przejście na system cyfrowy do końca 2014 roku. 
 Telewizja cyfrowa umożliwia rozdzielenie funkcji nadawcy od operowania 
multipleksem. W przypadku gdyby operatorami multipleksów byli nadawcy 
wtedy to oni mogliby mieć decydujący wpływ na zawartość przesyłanych treści. 
Role jakie może spełniać operator multipleksu przedstawia tabela 2. 
  

                                                 
2  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lutego 

2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego, M.P. Nr 
12, poz. 153. 

3  Strategia Państwa Polskiego w dziadzinie mediów elektronicznych na lata 2005-2020, 
KRRiT, Warszawa 2005, s.38 
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Tabela 2  
 

Modele programowej roli operatora multipleksu 
 

Model Opis 

Aktywny 

Operator multipleksu samodzielnie kształtuje jego zawartość 

programową, wypełniając ją własnymi programami, bądź prze-

kazanymi mu do rozpowszechniania koncesjonowanymi progra-

mami innych nadawców, zgodnie z własną koncepcją zawartości 

multipleksu.  

Pośredni (1) 

Warunki przeprowadzania konkursu na rezerwację częstotliwości 

określają ile programów do rozpowszechniania w danym multi-

pleksie zostanie wskazanych przez KRRiT, ile zaś może wybrać 

sam operator multipleksu. 

Pośredni (2) 

W trakcie konkursu na rezerwację częstotliwości wnioskodawca 

przedstawia pełną propozycję wypełnienia go wskazanymi przez 

siebie programami. Organ regulacyjny dysponuje jednak kompe-

tencją wskazania jednego lub więcej innych programów, które 

operator ma obowiązek rozpowszechniać 

Pasywny 
Operator multipleksu w całości wypełnia go programami wska-

zanymi przez organ regulacyjny. 

 
Źródło: Strategia Państwa Polskiego w dziadzinie mediów elektronicznych na lata 
2005-2020, KRRiT, Warszawa 2005, s. 34. 

 
 W Polsce na początku przy uruchomieniu pierwszych dwóch multipleksów 
przeważać będzie model pasywny lub model pośredni (1). W odniesieniu do 
następnych multipleksów rozważany jest model pośredni (2).  
 Usługi dodatkowe możliwe do świadczenia w sieciach naziemnej telewizji 
cyfrowej to usługi: 

 związane bezpośrednio z programem radiowo-telewizyjnym: pay-per-
view (PPV), telewizja na żądanie (VoD), kody rodzicielskie; 

 towarzyszące: elektroniczny przewodnik po kanałach (EPG), system 
dostępu warunkowego (CAS) – uzależnia dostęp do transmisji radio-
wych i telewizyjnych od opłacania abonamentu lub dokonania innego 
rodzaju wcześniejszej autoryzacji; 
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 usługi niezależne: bankowe, handel elektroniczny, poczta elektronicz-
na, dostęp do Internetu, gry elektroniczne, interaktywne materiały edu-
kacyjne itp. 

 pozostałe wdrażane w dalszym etapie cyfryzacji: usługi publiczne, na-
uczanie na odległość itp. 

 Ponadto naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) może zapewnić dostęp do: 
 e-rządu, 
 e-zdrowia, 
 e-edukacji, 
 e-handlu itp. 

 W Polsce możliwe były trzy sposoby wdrożenia standardów naziemnej 
telewizji cyfrowej: 

 narzucenie standardu kompresji MPEG-2, 
 narzucenie standardu kompresji MPEG-4, 
 pozostawienie decyzji o zastosowaniu standardu kompresji operatorom 

multipleksów. 
 Tabela 3 przedstawia walory i mankamenty kompresji sygnału według 
powyższych standardów. 

Tabela 3 
 

Walory i mankamenty standardów kompresji sygnału cyfrowego 
 

Standard Walory Mankamenty 

MPEG-2 

 STB dostępne jest na rynku w przy-

stępnej cenie, 

 w pełni zestandaryzowany sposób 

kompresji sygnału cyfrowego, 

 stosowany powszechnie przez 

nadawców satelitarnych.  

 uboższa oferta progra-

mowa (4-5 programów w 

jednym multipleksie), 

 ograniczony rozwój 

HDTV.  

MPEG-4 

 możliwość przekazu większej liczby 

programów (8-10 SD w jednym mul-

tipleksie), 

 możliwość rozwoju HDTV.  

 sposób kompresji dopie-

ro wdrażany w Europie, 

 początkowo wyższe ceny 

STB  
 
Źródło: Strategia przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji na-
ziemnej. przyjęta 4 maja 2005 przez Radę Ministrów RP, KRRiT, Warszawa 2005. 
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 Za wprowadzeniem standardu MPEG-4 opowiadali się: 
 eksperci Instytutu Łączności, 
 Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 
 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 

 Zgodnie z opiniami środowisk naukowych i gospodarczych wybrano stan-
dard MPEG-4. Podjęcie decyzji o wprowadzeniu standardu MPEG-4 powoduje 
konieczność nabycia nowych dekoderów przez dotychczasowych użytkowni-
ków telewizji cyfrowej na platformach satelitarnych, czy dostępnej drogą ka-
blową4. 
 Z konwersją cyfrową związane są przede wszystkim następujące koszty: 

 cyfryzacji produkcji (w większości już poniesione przez nadawców), 
 z zakupem linii produkcyjnych na potrzeby telewizji wysokiej rozdziel-

czości HDTV (większość dużych nadawców w Polsce już posiada takie 
linie, ale w ograniczonej liczbie), 

 podwójnej emisji (analogowej i cyfrowej) w okresach przejściowych, 
 modernizacji urządzeń nadawczych, 
 promocji naziemnej telewizji cyfrowej, 
 zakupem urządzeń końcowych. 

 Odbiór programów w dwóch pierwszych multipleksach będzie bezpłatny. 
Konwersja cyfrowa wymaga zakupu następujących urządzeń końcowych: 

 przystawki (STB) konwertującej sygnał cyfrowy na analogowy możli-
wy do odebrania za pomocą tradycyjnego odbiornika telewizyjnego, 

 lub zintegrowanego odbiornika cyfrowego (iDTV) do odbioru sygnału 
cyfrowego. 

 Szacuje się, że w Polsce potrzebnych będzie 6-7 milionów tych urządzeń5. 
Korzyści z konwersji cyfrowej: 

 obniżenie kosztów nadawców związanych z transmisją programów po 
okresie przejściowym, 

 obniżenie opłat koncesyjnych, 
 ożywienie rynku rtv, 
 powstanie nowych miejsc pracy, 
 dywidenda cyfrowa, 

                                                 
4  Radio i Telewizja w Polsce. Raport o stanie rynku, KRRiT Warszawa 2006, s. 123. 
5  Strategia Państwa Polskiego w dziadzinie mediów elektronicznych na lata 2005-2020, 

KRRiT, Warszawa 2005, s. D/56. 



Tomasz Sondej 666 

 zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu, 
 postęp w budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej 

na wiedzy. 
 3 lutego 2009 Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji6 
ogłosił możliwość zmiany koncesji uwzględniającą konwersje cyfrową dla pro-
gramów nadawanych naziemnie (Polsat, TVN, TV4, TV Puls) – Telewizja Pol-
ska S.A. nie musi ubiegać się o koncesje na trzy programy nadawane naziem-
nie.  
 Jednocześnie ogłoszono dokładny harmonogram rozpoczynania nadawania 
telewizji cyfrowej i wyłączania nadajników telewizji analogowej. 
 Można spodziewać się aktywności nadawców w zakresie zmiany posiada-
nych koncesji, ponieważ brak takiego posunięcia spowoduje zniknięcie z rynku 
telewizji naziemnej, która nadal jest najbardziej popularnym sposobem dociera-
nia do odbiorcy. Konkurencja na rynku telewizyjnym to konieczność walki o 
widza i reklamodawców oraz sponsorów. Wzrost liczby powszechnie dostęp-
nych programów może przynieść następujące skutki: 

 wzrost obiektywności mediów lub ukierunkowanie sposobu widzenia 
świata, co będzie zależeć od tego jak niezależni będą nadawcy w nowej 
sytuacji rynkowej, 

 pojawienie się programów lub audycji skierowanych do ambitniejszej 
widowni lub programy skierowane do mniej wymagających widzów, co 
zależeć będzie od tego na jakie fragmenty (segmenty) podzieli się wi-
downia. 
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Summary 

 

 The paper is devoted to digital conversion in the Digital Terrestrial Television. 

This issue is important due to a number of reasons, such as: legal regulation of DTT 

market functioning, technical solutions and standards used in DTT, social effects caused 

by appearing of a much bigger amount of programs broadcasted by DTT, economical 

effects for public and commercial broadcasters, appearing of new services, which will 

change the traditional comprehension of the television. 
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Wprowadzenie 
 
 Przez najbliższe 4 lata rynek rozwiązań Business Intelligence (BI) będzie 
rósł co roku o ok. 7%. W tym czasie popyt będą generować głównie narzędzia 
analityczne nowej generacji, wdrażane w kilka tygodni, pracujące bez ‘kostek’ 
OLAP1, wykorzystujące bazy danych „in-memory”. Jak prognozuje Gartner 
Group, w tej technologii pracować będzie 70% z 1000 największych firm na 
świecie. Większość systemów BI opartych jest na metodach sztucznej inteli-
gencji2. 

                                                 
1  Wielowymiarowa kostka OLAP (cube) jest podstawową strukturą danych w każdym sys-

temie OLAP działającym w środowisku Hurtowni Danych.Cube składa się z Miar (Measures), 
Wymiarów (Dimensions) i Poziomów (Levels) i jest zoptymalizowany pod kątem szybkiego i 
bezpiecznego dostępu do danych wielowymiarowych. Miary to wskaźniki numeryczne (ile?), 
natomiast wymiary reprezentują dane opisowe (kto? co? kiedy? gdzie?). Wymiary są pogrupowa-
ne za pomocą poziomów, które odzwierciedlają hierarchię funkcjonującą w organizacji i pozwa-
lają użytkownikom końcowym zwiększać lub zmniejszać poziom szczegółowości analizowanego 
wymiaru [http://etl-tools.info/pl/cube-kostka_olap.html]. 

2  http://www.magazynit.pl/business-intelligence/do-2012-r.-rynek-business-intelligence-
wiekszy-o-28-proc.html 
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1. Społeczeństwo informacyjne a systemy BI 
 
 Niezaprzeczalnym stał się fakt, iż od II połowy lat 90-tych gospodarka 
ewoluuje z formy postindustrialnej do gospodarki opartej na wiedzy. W tej for-
macji społeczno-gospodarczej wiedza staje się głównym majątkiem, zasobem 
organizacji. Od odpowiedniego zarządzania informacją generującą wiedzę zale-
ży powodzenie wielu przedsięwzięć biznesowych. Transformują również tech-
nologie informatyczne, wspierające procesy zarządzania organizacją, wiedzą, 
technologią3. Efektem końcowym zintegrowanych systemów zarządzania jest 
Business Intelligence, traktowana jako technologia zwiększająca w sposób bez-
pośredni efektywność procesów decyzyjnych.  
 Gospodarka stawia coraz wyższe wymagania wobec odpowiedniej jakości, 
szybkości i efektywności obróbki informacji oraz danych wykorzystywanych 
jako potencjał budowania przewagi konkurencyjnej. Wynika to min. z lawino-
wo wzrastającej ilości informacji biznesowych przechowywanych przy maleją-
cej ilości czasu na podejmowanie decyzji. Wielu analityków współczesnej go-
spodarki zakłada, że ilość danych rośnie z roku na rok o 100%. Dodatkowego 
znaczenie w tym kontekście nabiera również tempo prowadzenia biznesu które 
jest dodatnio skorelowane ze wzrostem potrzeb konsumentów i zwiększaniem 
się szybkości reagowania na zmiany konkurencji. W celu skuteczniejszego ra-
dzenia sobie organizacji z „zalewem informacji” wykorzystywane są systemy 
klasy BI wspomagające zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. 
 Systemy BI pozwalają na gromadzenie, identyfikowanie, przetwarzanie, 
analizowanie i projektowanie wiedzy. Efektywne wykorzystanie tej technologii 
powinno prowadzić do maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa przy jednocze-
snym minimalizowaniu ryzyka i kosztów jego działalności. Dodatkowo umie-
jętne wykorzystanie przetwarzanej wiedzy przy zastosowaniu technologii BI 
daje asumpt do dobowy przewagi konkurencyjnej organizacjom, a tak zmien-
nych warunkach globalnej konkurencji. 
 Business Intelligence to pojęcie opisujące technologie wykorzystywania 
do systematycznego i zautomatyzowanego przeprowadzania wielowymiaro-

                                                 
3  L. Zakrzewski, E. Stroińska, Miejsce i rola człowieka w społeczeństwie informacyjnym, 

w: Przetwarzanie informacji w społeczeństwie informacyjnym,  red. T. Grudniewski, J.M. Olcho-
wik, Wydaw. PWSZ w Białej Podlaskiej PWSZ, 2007, s. 111-120. 
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wych analiz, podejmowania decyzji biznesowych zarówno w odniesieniu do 
samej organizacji jak i jej otoczenia4. 
 W zasadzie BI można traktować jako swoistego rodzaju proces, którego 
celem jest generowania wartości dodanej przedsiębiorstwa przez inteligentne 
wykorzystanie dostępnych danych w procesie podejmowania decyzji. Dotyczy 
to przede wszystkim decyzji strategicznych, ale też sprawdza się na poziomie 
operacyjnym i taktycznym. 
 Z punktu widzenia strategicznego BI pozwala na szybkie przeprowadzanie 
różnych analiz. Umożliwia tworzenie zestawień porównawczych na podstawie 
zestawienia informacji przeszłych i przyszłych celem tworzenia prognoz decy-
zyjnych dla organizacji. Pozwala to na kontrolowanie strategii przyjętych przez 
firmę oraz ewentualną możliwość reagowania na pojawiające się trudności. 
 Poziom operacyjny umożliwia zarządzającym podejmowanie decyzji co-
dziennych, np. związanych z monitorowaniem pracy wydziałów i wykonywa-
nych tam działań, operacji finansowych itp. Z kolei wykorzystywanie BI na 
poziomie taktycznym przyczynia się do podejmowania decyzji bardziej racjo-
nalnie i świadomie w ramach działań marketingowych, produkcyjnych, zarzą-
dzania zasobami przedsiębiorstwa. Wspiera zatem rozwiązywanie problemów 
technologicznych, finansowych, organizacyjnych.  
 Najczęściej systemy BI znajdują zastosowanie w następujących obszarach: 

1. Zakupy – BI umożliwia tworzenie bieżących raportów zakupów, 
usprawnianie negocjacji handlowych, przyspiesza realizację zamówień 
handlowych; 

2. Sprzedaż – dostarcza odpowiednich informacji o potencjalnych klien-
tach, wspomaga planowanie i kontrolę prowadzonych strategii sprze-
daży; 

3. Marketing – umożliwia pomiar skuteczności kampanii reklamowych, 
wskazanie optymalnych strategii promocji produktu, usługi; 

4. Finanse – umożliwia ciągłe monitorowanie wskaźników finansowych, 
pomaga uwzględniać wszystkie informacje finansowe w raportach czy 
w analizach wielowymiarowych; 

5. Controlling – pomaga automatycznie generować raporty wspomagają-
ce podejmowanie decyzji; 

                                                 
4  http://www.cmis.csiro.au/Bi/what-isBI.html 
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6. Kadry i płace – umożliwia monitorowanie: wynagrodzeń, czasu pracy, 
absencji, fluktuacji zatrudnienia, efektywności pracy, osiągnięć pra-
cowników itp.; 

7. Customer Relationship Management – pomaga wspomagać relacje  
z klientami, umożliwia diagnozowanie potrzeb klientów; 

8. Balanced Score Card – umozliwia monitorowanie informacji dotyczą-
cych celów strategicznych organizacji, identyfikacja mierników po-
trzebnych do realizacji celu przedsiębiorstwa, kompleksowe narzędzie 
wspomagające podejmowanie decyzji strategicznych5.  

 Całość procesu funkcjonowania systemu BI wykorzystywanego do podej-
mowanie decyzji biznesowych przedsiębiorstwa  można podzielić na 5 etapów: 

1. Zbieranie danych (gromadzenie oraz ujednolicanie danych pochodzą-
cych z różnych źródeł, np. baz danych, plików graficznych, dokumen-
tów tekstowych, stron WWW, zestawień tabelarycznych); 

2. Analiza danych (eksploracja danych: przygotowanie ich, wybór, gene-
rowanie reguł, definiowanie dodatkowej wiedzy oraz analiza i inter-
pretacja); 

3. Ocena sytuacji (wybór najistotniejszych informacji z punktu widzenia 
firmy, generowanie kluczowych informacji do potrzeb organizacji, 
dokonuje się tu agregacja wszystkich istotnych informacji o firmie i jej 
otoczeniu); 

4. Ocena ryzyka (oszacowuje się jakie działania można podjąć w kon-
kretnej sytuacji decyzyjnej oraz próba określenia zysków i strat wyni-
kających z podjętej decyzji); 

5. Opracowanie zbioru decyzji (inteligentne wykorzystanie zgromadzo-
nej wiedzy do podjęcia właściwej decyzji w konkretnym przypadku)6. 

 Zastosowanie systemu BI pozwala na przykład na próbę udzielenia odpo-
wiedzi na następujące pytania: Jakie najlepsze alternatywy wybrać dla proce-
sów produkcyjnych? Jakie czynniki mogą determinować jego powodzenie  
w kontekście wybranej alternatywy? Jakie są obecne wskaźniki w porównaniu  
z okresami poprzednimi przedsiębiorstwa w rozbiciu na różne zmienne: czas, 
zyski, klientów?  Jaki budżet możemy zaplanować dla naszej organizacji na 
                                                 

5  http://www. mineralmidrange.com – materiały pochodzące z rozwiązań Bi firmy Mineral 
Midrange. 

6  G.F. Cooper, E. Herkovits,  A Bayesian metod for the introductione of probalistic net-
works from data, Machine Leavning 9, 1992 r. 
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najbliższy rok? Jaka jest bieżąca stopa zwrotu? W których regionach najlepiej 
opłaca się w danym czasie inwestować? itp.  
 
 
2. Zagrożenia mogące pojawić się przy wykorzystaniu BI 
 
 Oczywiście w trakcie wykorzystywania systemu BI dla analizowania po-
tencjału wiedzy jakim dysponuje organizacja, możemy natknąć się na pewne 
niedogodności, które powinniśmy zdiagnozować i próbować eliminować. 
 Do najczęstszych barier należą m.in.: 

 Niedobór istotnych danych zastałych (przeszłych) – jeśli nie dysponu-
jemy ważnymi danymi z przeszłości to może to wpływać na prognozo-
wanie przyszłości, wyciąganie  poprawnych wniosków dla prowadzenie 
działalności biznesowej; 

 Niska jakość danych – błędne dane lub zafałszowane dane mogą do-
starczać systemowi BI nieodpowiedniej jakości informacji, co wpływa 
na budowanie mało wydajnych modeli; 

 Brak danych istotnych – może to powodować sytuację, w której agre-
gacja dużej ilości informacji będzie dla organizacji bezużyteczna w od-
niesieniu do próby rozwiązania danego problemu; 

 Problemy współgrania – jakość danych zależy od jakości kooperacji 
pomiędzy specjalistami w zakresie wiedzy w dziedzinie ekonomiczno-
biznesowej, przygotowania danych, tworzenia modeli danych oraz ich 
analizowania i wdrażania. 

 
 
3. Problemy nieliniowe w modelowaniu i podejmowaniu decyzji 
 
 Większość problemów związanych z podejmowaniem decyzji to problemy 
nieliniowe. 
 W ostatnim czasie coraz bardziej skutecznie wykorzystuje się metody  
i algorytmy analizy nieliniowej. W szczególności do modelowania. Istnieje 
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wiele problemów nieliniowych, które w postaci matematycznej opisywane są 
jako modele nieliniowe7.  
 Odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest model? Odpowiedzią mogą być 
dwie definicje:  

 Model (teoria) - to uproszczony obraz rzeczywistości, który zawiera in-
teresujące nas aspekty zachowania się ludzi, zachowań jednostek go-
spodarczych oraz funkcjonowanie gospodarki jako całości. 

 Model - jest uproszczoną konstrukcją teoretyczną, porządkującą i sys-
tematyzującą sposób naszego myślenia o jakimś problemie. 

 Modele wymagające rozwiązywania równań nieliniowych (układów rów-
nań nieliniowych, optymalizacji) skutecznie wykorzystujemy w ekonomii, me-
dycynie, chemii, fizyce i biologii, naukach społecznych, energetyce i jeszcze 
wielu innych obszarach działalności człowieka. Modele takie nazywamy nieli-
niowymi.  Część z tych modeli nieliniowych można rozpatrywać jako modele 
rozmyte w przypadku danych wejściowych niepewnych lub nieprecyzyjnych8.  
 Rozpatrując modele – problemy nieliniowe możemy mówić (między in-
nymi) o takich modelach – problemach  jak: 

1. Nieliniowe zagadnienia optymalizacji.  
2. Nieliniowe zagadnienia dystrybucji - modele i algorytmy. 
3. Zagadnienia sterowania różnego rodzaju obiektów. 
4. Nieliniowe zagadnienie załadunku. 
5. Funkcja produkcji. 
6. Problemy transportowe.  
7. Opis EEG. 
8.  Modele reaktorów chemicznych. 
9. Modele oparte na procesie dyfuzji. 

                                                 
7  A. Tret’yakov, L. Zakrzewski, The algorithm of the global optimization based on the 

multilevel computational architecture, Proceedings of Artificial Intelligence Studies Vol. 3 
(26)/2006, pp. 179-185, oraz w: L. Zakrzewski, Metody sztucznej inteligencji i ich wykorzystanie, 
w: J. Hołubiec (red.), Analiza Systemowa w Finansach i Zarządzaniu, Tom 3, IBS PAN, 2001, 
215-230. 

8  L. Zakrzewski, A. Tret’yakov, Hybrid intelligent techniques for solving nonlinear prob-
lems, in: Scientific Bulletin of Chelm. Section of Mathematics and Computer Science 2/2006, 
Chełm 2006, pp.261-273, oraz w: L. Zakrzewski, Algorytmy typu globalnego do numerycznego 
rozwiązywania istotnie nieliniowych zadań optymalizacyjnych z wykorzystaniem interpolacji 
wyższego rzędu, IBS PAN, Warszawa 2009 (praca doktorska), oraz w: . Tret’yakov, L. Zakrzews-
ki, The algorithm of the global optimization based on the multilevel computational architecture, 
Proceedings of Artificial Intelligence Studies Vol. 3 (26)/2006, pp. 179-185. 
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10. Modele interakcji małżeńskich.  
11. Modele epidemii i AIDS. 
12. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewnych i nieprecyzyjnych 

danych. 
 Modele nieliniowe są obecnie bardzo ważne, jednak przez wiele wieków 
obowiązującym paradygmatem w wielu dziedzinach nauki był redukcjonizm. 
Opierał się on na założeniu, że zarówno istnienie obiektów złożonych jak i ich 
własności są sprowadzalne do mniejszych części. Redukcjonizm jako metodo-
logia badawcza okazał się niezwykle skuteczny. W ostatnich latach dostrzeżono 
jednak, że układy złożone mają własności nieredukowalne, wynikające z ich 
całościowego działania. Mają one swoją własną dynamikę, a ich uporządkowa-
nie i rozwój nie zależą od przypadku, lecz wynikają z istoty zachodzących w 
nim procesów. W tym momencie pojawiła się teoria układów nieliniowych, 
które w sposób selektywny oddziałują z otoczeniem, tworząc określone tenden-
cje rozwojowe. Modele nieliniowe stały się bardzo ważne w teorii ekonomii  
i ekonometrii oraz innych dziedzinach. Jednakże znajomość modelu, a tym sa-
mym czynników, dzięki którym funkcjonuje badany układ, nie jest jednoznacz-
ne z poznaniem procesu. Trzeba, bowiem wiedzieć jak w miarę upływu czasu 
zmienia się zachowanie badanego układu. W tym celu wykorzystuje się teorię 
równań różniczkowych, chociaż ta ostatnia jest narzędziem wielce ułomnym. 
Rozwiązanie równania różniczkowego bywa bardzo trudne, a często wręcz nie-
wykonalne. Istnieją wprawdzie metody przybliżone, ale i one są niewystarcza-
jące, gdy rozpatruje się zagadnienia stabilności. Już pod koniec XIX wieku 
Henri Poincare zauważył, że stabilność jest wyjątkiem a nie regułą9. Jego bada-
nia dotyczyły wprawdzie pewnych układów mechanicznych, ale problem okazał 
się o wiele szerszy. Współcześni mu naukowcy uznali odkrycie Poincarego 
jedynie za ciekawostkę i trzeba było odczekać kolejnych 70 lat, aby w 1963 
roku meteorolog N. E. Lorentz odkrył, że nawet prosty układ trzech sprzężo-
nych nieliniowych równań różniczkowych pierwszego rzędu może prowadzić 
do tzw. chaotycznych trajektorii. Okazało się, że wiele układów nieliniowych 
jest wrażliwych na warunki początkowe, co pociąga za sobą ich chaotyczne 
zachowanie w czasie. W ten oto sposób zrodziła się teoria chaosu, którą w la-

                                                 
9  L. Zakrzewski, Algorytmy typu globalnego do numerycznego rozwiązywania istotnie nie-

liniowych zadań optymalizacyjnych z wykorzystaniem interpolacji wyższego rzędu, IBS PAN, 
Warszawa 2009 (praca doktorska). 
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tach 80 wykorzystał do badań rynków kapitałowych Benoit Mandelbrot. Chaos 
służy do opisu układów zdeterminowanych, tzn. takich, których przebieg za-
równo w przeszłości, jak i w przyszłości jest jednoznacznie określony przez 
stan w chwili obecnej. Uściślając, przez chaos deterministyczny rozumiemy 
nieregularne zachowanie się w czasie pewnego układu nieliniowego. Nielinio-
wość jest konieczna, ale niewystarczająca do pojawienia się chaosu. Faktyczną 
przyczyną nieregularności układów nieliniowych jest ich własność polegająca 
na wykładniczym rozbieganiu się bliskich początkowo trajektorii. Przewidywa-
nie zachowań takich układów w dłuższej perspektywie staje się niemożliwe, 
ponieważ w praktyce można ustalić warunki początkowe jedynie ze skończoną 
dokładnością, a błędy rosną wykładniczo.  
 Widzimy, więc to, co zauważono wiele lat temu. Świat wokół nas jest 
nieliniowy. Procesy biologiczne, techniczne i ekonomiczne mają charakter nie-
liniowy10. 
 Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji umożliwia rozwiązywanie 
problemów opisanych za pomocą modeli nieliniowych w szczególności pro-
blemów decyzyjnych11. 
 Dużą rolę w procesie podejmowania decyzji odgrywają systemy eksperto-
we oparte na metodach sztucznej inteligencji.  
 
 
4. Systemy ekspertowe 
 
 Niemożliwą jest efektywna dyskusja o roli systemów ekspertowych bez 
wcześniejszego objaśnienia czegoś co nazwać można architekturą systemu 
ekspertowego. Patrząc na schemat przedstawiony na rysunku 1 możemy od-
nieść wrażenie, że jest to bardzo złożony system, w którym wszystkie elementy 
składowe odgrywają równie istotną rolę. Głębsza analiza jednak pozwala na 
stwierdzenie, iż tak naprawdę o skuteczności takich systemów sztucznej inteli-
gencji decydują tylko dwa elementy:  

                                                 
10  L. Zakrzewski, Algorytmy typu globalnego do numerycznego rozwiązywania istotnie nie-

liniowych zadań optymalizacyjnych z wykorzystaniem interpolacji wyższego rzędu, IBS PAN, 
Warszawa 2009 (praca doktorska). 

11  G.F. Cooper, E. Herkovits, A Bayesian metod for the introductione of probalistic net-
works from data, Machine Leavning 9, 1992 r. 
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1. Baza Wiedzy (reguły stanowiące wiedzę ekspercką z danej dziedziny 
są zapisane w postaci klauzul Horne’a: “if…and….then…”) oraz  

2. Wnioskowanie (algorytmy wnioskowania w przód, wstecz + strategie 
sterowania wnioskowaniem).  

 

 
 

Rysunek 1. Schemat systemu ekspertowego. 

 
 Znane jest zresztą równanie: 
 

Baza Wiedzy + Wnioskowania = System Ekspertowy 
 
 Oczywiście pozostałe elementy architektury SE tj.: moduł objaśniający 
(odpowiada użytkownikowi na pytania typu: “dlaczego system o cos pyta użyt-
kownika?”, “jak system doszedł do rozwiązania ?”), moduł komunikacji  
z użytkownikiem, moduł akwizycji wiedzy (pobrania wiedzy od ekspertów, 
wszystkie one są istotne dla doskonalenia systemu, ale nie są niezbędne do jego 
prawidłowego działania. Ostatni z wymienionych: moduł akwizycji wiedzy 
jest bardzo trudny, zdaje się najtrudniejszy na etapie projektowania danego 
systemu. Dzieje się tak dlatego, iż to od niego w dużej mierze zależy potem 
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sukces SE: jeśli bowiem wiedza zostanie źle przejęta przez inżyniera wiedzy od 
eksperta z dziedziny, wówczas system będzie działał niepoprawnie). 
 Mechanizm wnioskowania w systemach ekspertowych podejmowania 
decyzji oparte są na takich metodach sztucznej inteligencji jak logika rozmyta, 
sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, systemy mrówkowe12. Logika rozmyta 
skutecznie wykorzystywana jest w procesie analizy danych niepewnych i nie-
precyzyjnych.  
 Wnioskowanie oparte na dwuwartościowej logice Arystotelesa oraz kla-
sycznie pojmowanych zbiorach nie jest w stanie rozwiązać wielu sprzeczności  
i niejednoznaczności, jakie występują przy przetwarzaniu danych rzeczywi-
stych. 
 Jako osobę, która położyła podwaliny pod to, co obecnie rozumiemy, jako 
logikę rozmytą, powinniśmy uważać Platona, który wskazywał ma trzeci obszar 
(coś pomiędzy prawdą a fałszem). Nowożytni filozofowie również próbowali 
uwzględniać szarą strefę pomiędzy białym (prawda) i czarnym (fałsz). W głów-
nej mierze byli to Hegel, ale też Marks i Engels. Ale dopiero Profesor Jan Łu-
kasiewicz, jako pierwszy zaproponował jakąś systematyczną alternatywę dla 
dwuwartościowe logiki Arystotelesa. 
 W początku dwudziestego wieku Łukasiewicz przedstawił logikę trójwar-
tościową wraz z wynikającą z niej matematyką. Trzecia wartość jest rozumiana, 
jako możliwy i ma przypisaną wartość numeryczną pomiędzy prawdą i fałszem. 
Równocześnie zaproponował całościową notację oraz system aksjomatów, któ-
ry mógł pozwolić na wyprowadzenie nowoczesnej matematyki. Później zajmo-
wał się logikami wielowartościowymi i nie widział przeszkód w zbudowaniu 
zasad logiki o nieskończonej liczbie wartości. 
 Zaproponowana przez Zadeha logika rozmyta (ang. fuzzy logic)13 (wywo-
dząca się z wielowartościowej logiki Łukasiewicza) wraz z opartym na niej 
systemem wnioskowania okazała się niezwykle przydatna w zastosowaniach 
inżynierskich i znalazła sobie trwałe miejsce we współczesnych naukach tech-
nicznych. Systemy logiki rozmytej charakteryzują się dużą prostotą i elastycz-

                                                 
12  L. Rutkowski, Metody i techniki sztucznej inteligencji. Inteligencja Obliczeniowa, PWN 

Warszawa, oraz w: L. Zakrzewski, Metody sztucznej inteligencji i ich wykorzystanie, w: J. Hołu-
biec (red.), Analiza Systemowa w Finansach i Zarządzaniu, Tom 3, IBS PAN, 2001, 215-230. 

13  L. Zakrzewski,  Algorytmy typu globalnego do numerycznego rozwiązywania istotnie 
nieliniowych zadań optymalizacyjnych z wykorzystaniem interpolacji wyższego rzędu, IBS PAN, 
Warszawa 2009 (praca doktorska). 
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nością struktury przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej skuteczności. Są one 
oparte na bazie reguł IF-THEN, a tworzenie bazy reguł jest proste i naturalne. 
Ze względu na swoją efektywność w przetwarzaniu danych rzeczywistych, 
wnioskowanie rozmyte wykorzystywane jest często w różnego rodzaju syste-
mach ekspertowych i decyzyjnych. Tak jak wspomniano duże zastosowanie 
mają także sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy mrówkowe14. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Używanie metod sztucznej inteligencji w szczególności logiki rozmytej  
w systemach ekspertowych oraz nowych metod rozwiązywania problemów 
nieliniowych pozwala skutecznie budować systemy BI w celu budowania go-
spodarki opartej na wiedzy i skutecznego podejmowania decyzji.  
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Summary 

 

 The article presents application of the artificial intelligence methods within the 

range modeling and the optimization process of the make a decision in the most of busi-

ness enterprises in the modern economy based on the knowledge. There were also men-

tioned ideas of systems Business Intelligence together with the presentation principle of 

operation of expert system. 
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Wprowadzenie 
 
 Telewizja mobilna to przykład konwergencji telekomunikacyjnych i elek-
tronicznych środków masowego przekazu i dlatego temat ten przyciąga wiele 
uwagi. W oczach niektórych obserwatorów, sam fakt, iż telewizja mobilna jest 
przykładem konwergencji jest argumentem samym w sobie przemawiającym za 
jej sukcesem. W rzeczywistości jednak tak nie jest. Sukces lub porażka telewizji 
mobilnej musi zostać dowiedziona na rynku i dlatego istotnym celem tego arty-
kułu jest przyczynienie się do realistycznej oceny rozwoju telewizji mobilnej na 
świecie. 
 Biorąc pod uwagę stan obecny, należy przyznać, że telewizja mobilna nie 
odniosła sukcesu. Nawet sukcesy Korei i Japonii są mniej spektakularne, gdy 
przyjrzeć im się z bliska. Pomimo tego, iż na rynku funkcjonuje wiele podmio-
tów świadczących usługi rozsiewczej telewizji mobilnej, to żaden z nich nie 
osiągnął przychodów pozwalających na pokrycie bieżących kosztów ich nada-
wania. Nikt nie jest również w stanie przewidzieć, w jakim tempie ten rynek 
będzie się rozwijał i który model biznesowy będzie właściwy.  
 Analizując różne rynki, na których wprowadzono usługi telewizji mobil-
nej, trudno jest wskazać najbardziej lukratywny rynek. Należy przyznać, iż 
przyszłość telewizji mobilnej jest niepewna.  
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 Podmioty funkcjonujące na rynku muszą rozwiązać kluczowe kwestie,  
w tym dotyczące cen, treści, łatwości obsługi, modelu biznesowego, zarządza-
nia prawami cyfrowymi (DRM) oraz standardów technologii i dostępności 
widma.  
 
 
1. Modele biznesowe – doświadczenia międzynarodowe 
 
 Dla telewizji mobilnej przyjęto na świecie kilka modeli biznesowych. Na 
niektórych rynkach jest ona bezpłatna (Korea Południowa, Japonia, Finlandia). 
W innych krajach wprowadzono opłaty abonamentowe. Zdarzają się też modele 
mieszane, w których tylko dostęp do części kanałów jest płatny. W niniejszej 
części zostaną przedstawione rozwiązania wprowadzone na rynkach w Austrii, 
Finlandii, Włoszech, Niemczech, USA, Południowej Korei i Japonii.  
 Japonia jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków 
multimedialnych aplikacji mobilnych, w którym przyjęto standard telewizji 
cyfrowej ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting). ISDB-T jest tak 
zaprojektowany, że każdy kanał jest podzielony na 13 segmentów. 12 segmen-
tów jest zarezerwowanych dla HDTV a pozostały segment dla telewizji mobil-
nej i stąd też wywodzi jego nazwa 1seg.  
 W Japonii, model biznesowy telewizji mobilnej jest osadzony w infra-
strukturze nadawców telewizyjnych, którzy oferują te usługi za darmo. Wszyst-
kie telefony są zablokowane kartą SIM i wyprodukowane zgodnie ze specyfika-
cją przedstawioną przez operatora. W rzeczywistości, operator płaci producen-
tom telefonów i markuje sprzedaż telefonów poprzez swoje punkty sprzedaży 
detalicznej. Do tej pory w Japonii sprzedano ponad 20 milionów telefonów 
komórkowych z wbudowanymi tunerami pozwalającymi na oglądanie progra-
mów telewizyjnych. Chociaż telefony komórkowe są najbardziej popularne  
w Japonii, to jednak warto wspomnieć, iż nie są jedynymi urządzeniami, które 
pozwalają na odbiór programów telewizyjnych w standardzie ISDB-T. Odpo-
wiednie tunery są także montowane w systemach nawigacji GPS, komputerach 
przenośnych czy też odtwarzaczach wideo.  
 Korea Południowa jest drugim najszybciej rozwijającym się rynkiem tele-
wizji mobilnej. W Korei istnieją dwa konkurencyjne modele biznesowe telewi-
zji mobilnej: bezpłatny free-to-air oraz model płatny. W modelu free-to-air  
w standardzie T-DMB, usługi oferowane są przez 6 operatorów naziemnej te-
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lewizji mobilnej. Konkurencyjny model oparty jest na standardzie S-DMB  
i obsługiwany jest przez operatora TU Media. Standard T-DMB w Korei posia-
da 17,24 mln użytkowników i jest silnie wspierany przez rząd. S-DMB posiada 
tylko 1,85 mln użytkowników. TU Media pomimo pobierania opłat za usługi 
telewizji mobilnej, nie osiągną jeszcze zwrotu z inwestycji.  
 Na rynku azjatyckim, pomimo dużej liczby użytkowników, operatorzy nie 
zanotowali przychodów z racji świadczenia usług telewizji mobilnej. Spowo-
dowane jest to udostępnianiem programów TV bez opłat, bardzo restrykcyjny-
mi regulacjami dotyczącymi nadawania reklam (głównie w Korei) oraz zaka-
zem nadawania programów specjalnie wyprodukowanych na potrzeby telewizji 
mobilnej, aż do 2008 (w Japonii). Ponadto, trudno jest oszacować dokładną 
liczbę osób rzeczywiście korzystających  z TV mobilnej, ponieważ nie każdy, 
kto posiada telefon komórkowy umożliwiający oglądanie telewizji, rzeczywi-
ście z tej usługi korzysta.   
 W USA przyjęto standard Forward Link Only (FLO) opracowany przez 
USA Qualcomm. W FLO ™ TV usługi są dostępne na zasadzie subskrypcji 
przez dwa podmioty: AT&T i Verizon Wireless. Pomimo tego, iż usługi telewi-
zji mobilnej zostały wprowadzone w marcu 2007, to korzysta z nich mniej niż 
100.000 abonentów. Qualcomm przyznał, że nie nastąpił taki wzrost użytkow-
ników jakiego oczekiwano i obarcza winą za taki stan rzeczy operatorów tele-
fonii komórkowej, którzy nie zadbali o odpowiednią reklamę nowych usług.  
 Oceniając rynek TV mobilnej w USA, z punktu widzenia innowacyjności 
programów telewizji mobilnej oraz innowacyjnych technik telewizyjnych, nale-
ży przyznać, że nie są na tym rynku oferowane żadne innowacyjne programy 
przystosowane do odbioru na terminalach przenośnych. Zarówno Verizon Wire-
less jak i AT & T oferują te same programy telewizyjne, jakie dostępne są  
w tradycyjnej TV. Obaj operatorzy mają także niemal identyczne oferty telewi-
zji mobilnej w zakresie cen (15 dolarów miesięcznie), ilości dostępnych pro-
gramów (10) i różnorodność dostępnych telefonów komórkowych. 
 Open Mobile Video Coalition, grupa licząca ponad 800 lokalnych nadaw-
ców ma nadzieję na zwiększenie liczby użytkowników telewizji mobilnej  
w USA, dzięki wdrożeniu nowego standardu DTV dla mobilnej telewizji cy-
frowej i udostępnieniu oferty telewizji mobilnej za darmo. Nowy standard ofe-
ruje, dla lokalnych nadawców programów telewizyjnych, techniczne możliwo-
ści do świadczenia usług telewizji mobilne przy wykorzystaniu ich własnej 
infrastruktury. Standard ten jest rozwijany w celu wsparcia rozwoju różnych 
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usług włączając w to: bezpłatne usługi TV mobilnej (finansowane z reklam), 
interaktywne usługi telewizyjne w czasie rzeczywistym, pobieranie plików me-
dialnych z możliwością późniejszego odtworzenia oraz usługi abonamentowe.  
 Oczywiście należy zadać pytanie czy na rynku w USA będzie miejsce dla 
obu standardów: ogólnokrajowego (płatnego) bazującego na standardzie Me-
diaFLO i DTV (bezpłatnego) promowanego przez lokalnych nadawców telewi-
zyjnych oraz wspieranego przez firmy Samsung i LG1.  
 W Europie, operatorzy telefonii komórkowej korzystają z DVB-H, jako 
standardu zalecanego przez Komisję Europejską. Operator 3 Italia uruchomił 
pierwsze na świecie usługi telewizji mobilnej w standardzie DVB-H, w 2006 
roku. Od momentu uruchomienia nowych usług TV, liczba abonentów wzrosła 
do ponad 850.000 w październiku 2008. Model biznesowy we Włoszech oparty 
jest na dystrybucji płatnych pakietów telewizyjnych, które zawierają zarówno 
programy tradycyjne jak i treści dedykowane dla telewizji mobilnej.  
 Obecnie istnieją dwie sieci nadające programy telewizji mobilnej we Wło-
szech: pierwsza należąca do operatora telefonii komórkowej H3G oraz druga 
należąca do komercyjnej sieci telewizji Mediaset z której korzystają operatorzy 
TIM i Vodafone.  
 W czerwcu 2008 roku 3 Italia wprowadziła bezpłatne usługi telewizji mo-
bilnej. Użytkownicy mają bezpłatny dostęp do niektórych programów: RAI 1 
RAI 2, Mediaset, SkyMeteo 24, Current TV i La3, natomiast pozostałe kanały 
są częścią oferty telewizji płatnej. Wprowadzenie darmowych programów jest 
częścią nowej strategii mającej na celu promowanie usług transmisji danych we 
Włoszech. Nowe usługi świadczone przez 3Italia mogą być wolne od opłat ze 
względu na włączenie do oferty reklam interaktywnych.  
 W Finlandii, licencję DVB-H otrzymała Digita, w grudniu 2006. Model 
biznesowy przyjęty w Finlandii jest bardzo elastyczny, otwarty i pozwala na 
równy dostęp do sieci wszystkim podmiotom, na jednakowych warunkach. 
Okazało się jednak, że model ten może prowadzić do braku motywacji dla do-
stawców treści, jak również operatorów sieci komórkowych, którzy nawet nie 
reklamowali możliwości bezpłatnego korzystania z telewizji mobilnej dla osób 
z aktywnymi terminalami DVB-H. Jak do tej pory, nie ma informacji o tym, ile 

                                                 
1  Szacuje się, że do końca 2012 roku urządzenia wykorzystujące standard DTV mobilnej 

telewizji będą własnością 130 milionów ludzi. 
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osób korzysta z telewizji mobilnej w tym kraju, ponieważ użytkownicy nie mu-
szą wykupić abonamentu – usługi są bowiem oferowane bezpłatnie.  
 W Austrii, telewizja mobilna oferowana w standardzie DVB-H została 
uruchomiona 30 maja 2008. Regulator – KommAustria, przyznał licencję dla 
MEDIA BROADCAST GmbH – ze względu na przedstawienie realnego planu 
biznesowego oraz kontraktów z dostawcami treści i operatorami. Model bizne-
sowy realizowany w Austrii reprezentuje model współpracy (wymagany przez 
KommAustria) i propaguje możliwości kooperacji pomiędzy różnymi podmio-
tami (dostawcami treści, operatorami sieci, agregatorami treści|dystrybutorami 
usług). W modelu biznesowym realizowanym w Austrii, użytkownicy mogą 
uzyskać płatne pakiety zawierające programy telewizji mobilnej w standardzie 
DVB-H, jak również programy telewizyjne dostępne za darmo. W tym modelu 
płatności jest dokonywana dla  operatorów sieci telefonii komórkowych, którzy 
następnie płacą dla Media Broadcast oraz dla dostawców płatnych kanałów – 
Pay TV. W Austrii istnieje wymóg, aby Media Broadcast dostarczała kanały 
publiczne bezpłatnie. Telewizja mobilna w Austrii jest dostępna tylko dla użyt-
kowników posiadających wykupiony abonament u operatora telefonii mobilnej. 
Szacuje się, że pod koniec października 2008, było 10.000 abonentów telewizji 
komórkowej.  
 Wśród krajów europejskich, tylko Niemcy odnotowały porażkę we wdra-
żaniu telewizji mobilnej w standardzie DVB-H. Główną przyczyną niepowo-
dzenia konsorcjum Mobile 3.0 był brak współpracy z operatorami telefonii ko-
mórkowej, którzy po przegraniu konkursu na licencję na ogólnokrajowe nada-
wanie w standardzie DVB-H wprowadzili do swojej oferty telefony komórkowe 
z DVB-T. W ten sposób pojawiły się telefony umożliwiające oglądanie telewi-
zji mobilnej za darmo. Konsorcjum Mobile 3.0, liczyło na to, iż operatorzy na-
będą u nich usługi a następnie podzielą się zyskiem ze świadczenia tych usług  
z Mobile 3.0. Niestety tak się nie stało i w 2008 r., Mobile 3.0 musiało zwrócić 
licencję.  
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Tabela 1 
 

Modele biznesowe-podsumowanie 
 
Kraj ⁄ Standard Modele Biznesowe Finan-

sowanie 
Dostawcy usług 

FINLANDIA  
DVB-H,  
Grudzień 2006  

Otwarty model z równym dostępem dla 
wszystkich podmiotów free–to–air 
(FTA) model. Operator sieci DVB-H 
jest zobowiązany sprzedawać pojem-
ność wszystkim podmiotom na tych 
samych warunkach 

FTA Digita 

NIEMCY 
DMB, Maj 2006  
Mobile 3.0 
zwrócił licencję 
w 2008 

Model biznesowy wprowadzony na 
rynku niemieckim nie odniósł sukcesu 
ze względu na brak współpracy pomię-
dzy Mobile 3.0 i operatorami. W 2008 
roku, Mobile 3.0 musiał zwrócić licen-
cję.  

Płatne Mobile 3.0 

WŁOCHY 
DVB-H,  
Czerwiec 2006 

Dwa różne modele biznesowe: H3G – 
reprezentuje pionowo zintegrowany 
model z ofertą usługową free–to–air .  
Mediaset – reprezenuje model o wiele 
mniej  zintegrowany pionowo, w któ-
rym firmy TIM i Vodafon korzystają z 
sieci udostępnionej przez Mediaset.   

FTA 3 Italia 

Płatne 3 Italia, Vodafone, 
TIM 

AUSTRIA 
DVB-H 30 Maj 
2008. 

Model współpracy – promuje partner-
stwo między różnymi podmiotami na 
rynku. W pełni ustalony łańcuch warto-
ści dzięki wymogowi podpisania umo-
wy przed złożeniem wniosku o otrzy-
manie koncesji. 

FTA Media Broadcast 

Płatne 3 Austria (H3G), 
Orange, Mobilkom 
Austria (A1), Red 

Bull Mobile 
KOREA 
POŁUDNIOW
A 
T-DMB, Gru-
dzień 2005 
S-DMB, Maj 
2005 

Dwa główne modele biznesowe:  
T-DMB free–to–air (FTA) model, 
S-DMB model abonencki  

FTA 6  operatorów T-
DMB: KBS, MBC, 
SBS, YTN DMB, 

U1 Media, KMMB 
Płatne TU Media Corp. 

US  
MediaFLO, 
Marzec 2007 

Model biznesowy MediaFLO obejmuje 
agregację i dystrybucję treści w pakie-
tach. MediaFLO USA jest hurtowni-
kiem treści dla AT&T i Verizon Wire-
less.   

Płatne AT&T , Verizon 
Wireless 

JAPAN  
ISDB-T, Kwie-
cień 2006 

Model biznesowy free–to–air (FTA) 
model. 
 

FTA DoCoMO, KDDI, 
Softbank 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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2. Preferencje użytkowników odnośnie miejsca korzystania z telewizji mobilnej 
 
 Na podstawie badań przeprowadzonych w wielu krajach, można zauważyć 
istotne różnice w preferencjach użytkowników końcowych odnośnie konsump-
cji usług telewizji mobilnej, korzystania z telefonów komórkowych i innych 
urządzeń przenośnych, oraz stopnia adaptacji nowych usług.  
We Włoszech, niemal 60% użytkowników oglądało telewizję mobilną głównie 
na zewnątrz. Duża część użytkowników korzystała z telewizji mobilnej w pra-
cy/szkole. W Austrii ponad 50% użytkowników oglądało telewizję mobilną  
w domu. Użytkownicy przyznali, iż również oglądają telewizję komórkową 
podczas podróży pociągiem, autobusem i czy inną formą transportu publiczne-
go. W krajach takich jak Japonia i Korea Południowa, oczekiwano, że ludzie 
będą korzystać z telewizji komórkowej głównie na zewnątrz. Okazało się jed-
nak, iż oglądanie telewizji mobilnej w domu, w biurze i w metrze jest równie 
popularne.  
 

 
 

Rys. 1. Preferencje użytkowników telewizji mobilnej 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 
3. Preferencje użytkowników dotyczące treści oraz średniego czasu oglądania 
programów TV 
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 Wśród użytkowników telewizji mobilnej, szczególnie popularne są pro-
gramy sportowe, wiadomości i rozrywka. Programy sportowe są na pierwszym 
miejscu zarówno pod względem liczby osób oglądających te programy jak  
i czasu spędzonego na jego oglądanie.  
 Z wywiadów przeprowadzonych z użytkownikami TV mobilnej wynika, iż 
wolą oni oglądanie wydarzeń sportowych na żywo niż otrzymywanie samych 
wyników. Przykładem na to jest rynek włoski, na którym rozpoczęto świadcze-
nie usług telewizji mobilnej w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej (FIFA 
World Cup). W przeciągu 10 miesięcy liczba abonentów tej usługi wzrosła do 
400.000.  
 W Austrii rozpoczęto nadawanie programów TV mobilnej podczas Mi-
strzostwa Europy w piłce nożnej w czerwcu  2008 i już pod koniec października 
2008, liczba abonentów osiągnęła 10.000.  
 W Stanach Zjednoczonych, podczas US Open Golf Championship Playoff, 
zanotowano wzrost oglądalności o ponad 103%. Ponadto, najczęściej ogląda-
nym kanałem wśród abonentów AT & T był FLO TV dedykowany kanał 
transmitujący na żywo wydarzenia z Olimpiady. 
 Z analiz poszczególnych rynków wynika, iż programy, które nie zostały 
stworzone specjalnie dla potrzeb telewizji mobilnej są bardzo dobrze odbierane 
przez użytkowników telefonów komórkowych w wielu krajach. Na przykład,  
w Austrii najpopularniejszym kanałem oglądanym przez widzów za pomocą 
telefonów komórkowych był kanał telewizyjny ORF 1, który jest nadawany 
przez telewizję publiczną. Podobna sytuacja występuje w Finlandii, gdzie naj-
bardziej popularnymi kanałami są MTV3 i NELONEN, które są również popu-
larne wśród widzów telewizji tradycyjnej. W Korei Południowej, najbardziej 
popularnymi zarówno w telewizji tradycyjnej, jak i na platformie mediów mo-
bilnych były: dramat i opery mydlane.  
  Oczekuje się jednak, że programy tworzone specjalnie dla potrzeb użyt-
kowników urządzeń przenośnych będą coraz bardziej popularne. W Korei Po-
łudniowej, jednym z najbardziej udanych programów opracowanych specjalnie 
dla telewizji mobilnej był program ”Randkowy Game Show”. W Chinach naj-
bardziej popularny był muzyczny show, w którym szukano muzycznych talen-
tów (program zbliżony do X Factor). 
 Istnieje również zapotrzebowanie na interaktywne programy oparte na 
treściach generowanych przez samych użytkowników, takich jak See Me TV  
i YouTube.com, które pozwalają użytkownikom na przesyłanie i nadawanie 
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własnych plików wideo bezpośrednio na strony internetowe, umożliwiając tym 
samym ich oglądanie innym zainteresowanym osobom.  
 Badanie rynku dotyczące oglądalności potwierdzają, że konsumenci stop-
niowo adaptują usługi telewizji mobilnej. Badania potwierdzają także, że osoby, 
które raz skorzystały z tych usług, zaczynają z nich korzystać z większą regu-
larnością. W Korei Południowej i we Włoszech, średni czas konsumpcji telewi-
zji mobilnej wynosi 64 minuty na dobę, co jest wartością wyższą od oczekiwa-
nej. W Austrii, oglądalność wynosi prawie 30 minut na dobę. Dane przedsta-
wione przez MediaFLO FLO TV pokazują, że widzowie w US spędzają średnio 
ponad 20 minut dziennie na oglądanie telewizji za pomocą telefonów komór-
kowych. Dane te są porównywalne ze średnim czasem spędzanym przez użyt-
kowników telefonów komórkowy  na rozmowy. 
 
 
4. Gotowość do zapłaty za usługi rozsiewczej TV mobilnej przez konsumentów 
 
 Badania prowadzone w Europie wykazują, że ludzie są gotowi zapłacić 
umiarkowaną cenę za korzystanie z telewizji mobilnej. Bardziej prawdopodob-
ne jest jednak, iż free-to-air model będzie modelem dominującym ze względu 
na możliwość szybszego pozyskania widzów. 
 Według badań przeprowadzonych w Azji, klienci nie są skłonni do płace-
nia za usługi telewizji mobilnej. 67% T-DMB użytkowników w Korei Połu-
dniowej odpowiedziało, że nie będzie wykorzystywać T-DMB, jeśli musi za-
płacić za usługę. Większość osób wyraziło opinię "Dlaczego powinni płacić za 
programy, które i tak są dostępne za darmo w telewizji publicznej?". 
  W Azji, szybki wzrost użytkowników telefonii mobilnej wynika nie tylko 
z oferowania darmowych usług ale również z preferencji użytkowników co do 
zakupu nowych urządzeń. Według badań, w Japonii i w Korei użytkownicy 
zmieniają je co 10 miesięcy. O ich szczególnych upodobaniach do nowych 
urządzeń świadczy liczba sprzedanych urządzeń mobilnych, które są nie tylko 
urządzeniami służącymi do komunikacji, ale również są symbolem statusu  
i elementem mody w Azji.  
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Rys. 2. Ceny usług TV mobilnej w wybranych krajach (Euro) 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 
5. Nowe usługi  
 
 Przyszłość telewizji mobilnej będzie  w znacznym stopniu zależała od 
zmiany sposobu nadawania programów telewizyjnych, z biernego przekazywa-
nia treści w kierunku bardziej interaktywnego medium transmisji. Pozwoli to na 
przyciągnięcie większej liczby widzów i wygenerowanie nowego źródła przy-
chodu dla podmiotów uczestniczących w łańcuchu wartości. Interaktywność  
i personalizacja są uważane za kluczowe czynniki sukcesu. Faktem jest jednak 
to, iż wprowadzanie usług interaktywnych odbywa się w bardzo powolnym 
tempie. Użytkownicy mogą obecnie oglądać na swoich urządzeniach mobilnych 
głównie tradycyjne programy telewizyjne, aczkolwiek istnieje kilka przykładów 
wdrożenia programów interaktywnych:  

 We Włoszech, operator 3 Italia wprowadził innowacyjny program opar-
ty na treściach generowanych przez użytkowników.  

 Rai Uno mattina jest programem wideo, w którym uczestniczą widzo-
wie. Program ten jest nadawany codziennie na Rai. Widzowie mogą 
uczestniczyć w tym programie będąc w domu przy życiu komputera  
i kamery internetowej bądź telefonu komórkowego.  
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 Alice Live Mash Up jest programem TV, w którym uczestniczą rów-
nież widzowie. Mają oni możliwość interakcji z gośćmi tego programu 
przy użyciu telefonu komórkowego. Początkowo program był transmi-
towany raz w tygodniu. W 2007 roku, kanał osiągną taką popularność, 
iż był transmitowany 24-godziny na dobę. Program ten zawdzięcza 
swoją popularność możliwości transmitowania treści generowanych 
przez użytkowników oraz możliwość ich interakcji za pośrednictwem 
kamery internetowej. 

 Wydaje się, iż przyszłość będzie należała do programów cechujących się 
dynamiką, wysokim poziomem interakcji z użytkownikiem oraz bazujących na 
treściach generowanych przez samych użytkowników.  
 Już teraz możemy zaobserwować ogromny wzrost ilości generowanej 
przez użytkowników treści. YouTube poinformował, że użytkownicy przesyłają 
ponad 75000 nowych filmów na dobę.  
 Zmiany te stanowią nowy paradygmat usług, który prowadzi do przeka-
zywania popularnych treści tworzonych przez samych użytkowników za pomo-
cą telefonu komórkowego i przy wykorzystaniu multimedialnych sieci nadaw-
czych.  
 TheBlogTV (Włochy) zamierza skorzystać z tych zmian i utworzyć pierw-
szą międzynarodową sieć TV nadającą treści generowane przez użytkowników. 
Wyjątkowa propozycja TheBlogTV polega na stworzeniu spirali w oparciu  
o: wybór i zaangażowanie z każdego kraju najlepszych Vloggerów (Video 
bloggerów), poprzez interaktywny mechanizm premii, multiplatformową dys-
trybucję treści, zarówno we własnych kanałach jak i przy wykorzystaniu kana-
łów innych firm, bezpośrednie zbieranie dochodu z reklam, który wzrasta wraz 
ze wzrostem publiczności.  
 BlogTV jest niewątpliwie nową formą komunikacji społecznej. Nowe 
technologie pozwalają każdemu posiadaczowi kamery internetowej lub telefonu 
3G na tworzenie własnych audycji TV i pokazanie ich na żywo w Internecie. 
Jedną z nowych koncepcji dostarczania nowych usług i generowania dochodu  
z reklamy jest  „Low-Power Service Model”. Model ten został zaprojektowany 
w celu zmniejszenia potrzebnej do transmisji w nadajnikach T-DMB energii 
elektrycznej i możliwości świadczenia usług na ograniczonym obszarze, np.  
w regionie, na obszarze centrum handlowego, na stadionie itp. Koncepcja opie-
ra się na założeniu dotarcia z informacjami do osób znajdujących się na okre-
ślonym obszarze objętym usługami „Low-Power Service". Oznacza to, że  
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w momencie kiedy osoby znajdą się  w zasięgu „Low-Power Service" będzie 
możliwe skuteczne dotarcie z reklamą, informacjami i komentarzami np. do 
osób robiących zakupy w centrach handlowych, do widzów na stadionie, 
zwiększając tym samym zadowolenie z korzystania usług telefonii mobilnej 
przez użytkowników końcowych. 
 Te specyficzne zastosowania pomogą na stworzenie różnorodnych modeli 
biznesowych, które zaspokoją nie tylko unikalne potrzeby użytkowników, ale 
również regionalnych handlowców, firm, uniwersytetów i innych podmiotów  
w łańcuchu wartości. Koszty stworzenia infrastruktury są niskie, a dochody  
z reklamy mogą być znaczące.  
 
 
Wnioski  
 
 Obecnie trudno jest przewidzieć, który z modeli biznesowych przyniesie 
najwięcej korzyści dla zaangażowanych w nim podmiotów.  
 Analizując strukturę organizacyjną oraz przepływ płatności możemy do-
strzec modele o mniej lub bardziej zintegrowanej strukturze. 
 Fiński model jest zaliczany do jednego z najbardziej otwartych modeli, 
natomiast model biznesowy wprowadzony przez operatora 3Italia we Włoszech 
należy do najbardziej zamkniętego modelu (modelu zintegrowanego pionowo). 
Wynika to z faktu, iż 3 Italia jest jednocześnie operatorem sieci telefonii ko-
mórkowej, dostawcą usług telewizji rozsiewczej oraz dostawcą treści.  
 Pomiędzy tymi dwoma ekstremalnymi modelami znajduje się model wło-
ski i austriacki. Z pośród tych dwóch modeli, model wdrożony przez Mediaset 
we Włoszech jest jednak nieco bardziej zintegrowany pionowo niż model au-
striacki.  
 Analizy przeprowadzone w poszczególnych krajach wykazały, że wpro-
wadzenie płatnych usług telewizji mobilnej ma duży wpływ na stopień adapta-
cji tych usług przez użytkowników końcowych. Modele, w których oferowano 
te usługi bez opłat (free-to-air model) były w stanie zabezpieczyć stosunkowo 
wysoki stopień adaptacji tych usług w Japonii i Korei.  
 W Europie i Ameryce, abonamentowy model biznesowy dominuje  
w chwili obecnej, ale jest także tendencja do wprowadzania darmowych pro-
gramów dla abonentów. W 2008 roku, operator 3 Italia wprowadził ofertę pro-
gramów bezpłatnych dla swoich abonentów. W Austrii, od momentu wdrożenia 
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usług telewizji mobilnej, Media Broadcast emituje bezpłatnie sześć kanałów 
telewizji publicznej.  
 W USA, MediaFLO USA niedawno dodał bezpłatny kanał promocyjny 
PROMO, który jest dostępny dla użytkowników, ale tylko przez 30 dni.  
 Analizując doświadczenia operatorów na świecie wydaje się, że dobrym 
rozwiązaniem jest wprowadzeni free-to-air modelu biznesowego. Gdy liczba 
użytkowników usług telewizji mobilnej  zacznie rosnąć, operatorzy mogą za-
cząć myśleć o opracowaniu nowych modeli generowania dochodów.  
 Reklama, bez wątpienia, będzie odgrywać istotną rolę na rynku telewizji 
mobilnej. Należy jednak zastrzec, iż będzie wymagała bardziej kreatywnych 
form, niż ta tradycyjna reklama telewizyjna, np. niekonwencjonalne sposoby 
promocji takie jak „produkt placement”, kanały dedykowane (zależą jednak od 
dostępności pasma) lub nowe formy reklamy, takie jak usługi oparte na lokali-
zacji, które zaczynają zyskiwać na znaczeniu w Korei i wśród lokalnych 
nadawców programów telewizyjnych w USA. 
 Jeśli nadawanie telewizji mobilnej nie przyciągnie licznej widowni to re-
klamodawcy nie będą zainteresowani emitowaniem reklam za pomocą tego 
medium. 
  Aby telewizja mobilna odniosła sukces, niezbędna jest pełna współpraca  
i zaangażowanie wszystkich podmiotów w łańcuchu wartości. Brak takiej 
współpracy może doprowadzić do porażki we wprowadzaniu nowych usług 
telewizji mobilnej, tak jak to miało miejsce na rynku niemieckim. Konieczne 
wydaje się również, połączenie oferty bezpłatnych usług z różnorodnością 
atrakcyjnych i tanich urządzeń, oraz ofertą spersonalizowanych usług interak-
tywnych, za które użytkownicy będą chcieli zapłacić.  
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THE INFLUENCE OF BUSINESS MODEL ON THE DEGREE OF ADOPTION  

OF MOBILE BROADCAST TV SERVICES 

 

 

Summary 

 

 In most of the European countries, mobile TV broadcasting market is in its infan-

cy and mobile network operators, broadcasters, content providers and other players are 

still looking for the best business models. There are many opportunities for each player 

but there are also many threats which need to be overcome, depending on the particular 

business models and strategies each of them employs. This paper examines ongoing 

international trends in the mobile TV broadcasting market related to the various busi-

ness models, new services offers and user preferences. The paper ends with a discussion 

on the future business models and factors that could influence a faster take up of mobile 

TV broadcasting. 
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