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KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY  
W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM1 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Elektronika znajduje coraz większe zastosowanie w życiu człowieka. Ostatnie 
lata to czas wdrażania osiągnięć elektroniki do wydawania i przechowywania ksią-
żek oraz innych form publikacji drukowanych. Na rynku znacznie spopularyzowały 
się urządzenia do czytania. Coraz szersza jest także oferta e-booków (książek elek-
tronicznych, e-książek). Zaczynają one współistnieć z książkami w wersji papiero-
wej. Pojawienie się książki elektronicznej nie oznacza zastąpienia czy wyelimino-
wania książki tradycyjnej (papierowej). E-książki pozwalają na alternatywny wybór 
czytania zwolennikom technologii informatycznych, komputerów czy Internetu.  
E-książki to prosty i szybki sposób na dotarcie do nich większej liczbie czytelni-
ków. Jednocześnie mają one zalety, których brakuje tradycyjnym książkom papie-
rowym. 
 W Polsce powstają wydawnictwa specjalizujące się w wydawaniu książek 
elektronicznych. Najbardziej znanymi są ZloteMysli.pl czy DobryEbook.pl. 

                                                 
1  Niniejsza publikacja powstała w oparciu o pracę magisterską R. Lipnickiego pt. Książka 

elektroniczna jako nowoczesny nośnik informacji napisaną pod kierunkiem H. Babisa w 2009 
roku. 
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1. Istota książek elektronicznych 
 
 Pojęcie książki elektronicznej, często nazywanej e-książką bądź z angielskie-
go e-bookiem2, jest definiowane w literaturze bardzo różnie. Słownik języka an-
gielskiego wydawnictwa Merriam-Webster definiuje e-booka w sposób bardzo 
uproszczony – jako książkę stworzoną w formacie cyfrowym lub przetworzoną do 
tego formatu w celu wyświetlenia na ekranie komputera lub urządzenia podręczne-
go. 
 E-book jest czasem utożsamiany z urządzeniem elektronicznym służącym do 
odczytu książek w formacie cyfrowym. Związek Wydawców Amerykańskich 
(AAP)3 definiuje e-booka następująco: „dzieło literackie w formie obiektu cyfro-
wego składające się z co najmniej jednego unikalnego identyfikatora, metadanych  
i zwartej treści przeznaczonej do elektronicznej publikacji i elektronicznego dostę-
pu”4. Międzynarodowa organizacja standaryzacji przemysłu wydawnictw cyfro-
wych IDPF5 uzupełnia powyższą definicję o zapis mówiący, że wspomnianym 
dziełem mogą być multimedia zawierające w sobie tekst, cyfrowe obrazy, animacje, 
ścieżki dźwiękowe, również przy wykorzystaniu technologii hipertekstowej6. 
 Tekst w formie elektronicznej musi spełnić dwa warunki, by stać się książką 
elektroniczną: przypominać formą tradycyjną książkę, np. poprzez spis treści, oraz 
mieć możliwość cyfrowego zapisu, a co za tym idzie np. funkcję wyszukiwania 
tekstu7. O ile warunek możliwości cyfrowego zapisu nie budzi wątpliwości, o tyle 
warunek przypominania formą tradycyjnej książki już tak. 
 IDPF postuluje, by całość tekstów zapisanych w formie elektronicznej, zatem 
książki, czasopisma, pojedyncze artykuły i jakikolwiek tekst, nazywać e-publi-
kacjami (ang. e-publications). Natomiast podgrupami e-publikacji miałyby być  
e-książki, czyli wydawnictwa nieciągłe, oraz e-czasopisma (ang. e-journals), czyli 
wydawnictwa ciągłe, ukazujące się w stałych terminach8. 
 W literaturze wyróżnia się, oprócz wcześniej wspomnianych terminów, także 
e-tekst (ang. e-text), czyli publikacje elektroniczne nieformatowane (zwykły tekst, 

                                                 
2  Także: ebook, eBook, electronic book. 
3  The Association of American Publishers. 
4  J. Dowdy, S. Parente, V. Vesper, Ebooks in the Academic Library, materiały konferency-

jne, 6th Annual Mid-South Instructional Technology Conference, Murfreesboro 8-10 kwietnia 
2001, s. 2. 

5  The International Digital Publishing Forum. 
6  R. Bolick, Publishers' Requirements for Digital Rights Management, materiały konfer-

encyjne Workshop on Digital Rights Management for the Web, Sophia-Antipolis, 22-23 stycznia 
2001, http://www.w3.org/2000/12/drm-ws/pp/macgrawhill-bolick.html 

7  http://de.wikipedia.org/wiki/E-Book 
8  A Framework for the Epublishing Ecology, Open eBook Forum, 2000, 

http://www.openebook.org 
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format txt) w odróżnieniu od tych, które posiadają własne formatowanie – zróżni-
cowaną czcionkę, układ strony itd. 
 Za jeszcze inny rodzaj książek elektronicznych mogą zostać uznane książki 
czytane, nazywane też audioksiążkami lub z angielskiego audiobookami.  
 Reasumując rozważania o istocie książki elektronicznej, należy przyjąć postu-
lat IDPF mówiący o tym, że należy wyodrębnić pojęcie e-publikacji, w stosunku do 
którego e-książki znajdują się hierarchicznie niżej. Jednocześnie dla zachowania 
przejrzystości pojęcia należałoby rozszerzyć definicję e-booka AAP o zapis doty-
czący 49-stronicowej objętości publikacji pochodzący z definicji książki wg 
UNESCO. Umożliwi to wyodrębnienie kolejnego pojęcia – e-broszury – publikacji 
elektronicznej o objętości od 5 do 48 stron. 
 
 
2. Historia powstania książki elektronicznej 
 
 Jedenaście lat przed pojawieniem się komputera GRiD – w 1971 r. – ukazała 
się pierwsza publikacja elektroniczna w formie e-tekstu, którą stworzył Michael 
Hart, przepisując treść Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych i upu-
bliczniając ją w sieci laboratorium komputerowego Uniwersytetu w Illinois9. Rok 
1971 uznaje się także za rok powstania Projektu Gutenberg, który od początku swo-
jej działalności zrzeszał osoby chcące upubliczniać w sieci darmowe e-książki po-
przez wspólne przepisywanie tych, których majątkowe prawa autorskie już wyga-
sły. W ciągu 36 lat swojej działalności Projekt Gutenberg przyczynił się do prze-
tworzenia na format elektroniczny ponad 20 000 tytułów w różnych językach10.  
 W 1988 zostaje wydana „Mona Liza Turbo” W. Gibsona, pierwsza powieść, 
którą można było kupić w formacie elektronicznym na dyskietce. Książka była 
rozprowadzana równolegle w formie drukowanej11. W tym samym roku pojawia się 
po raz pierwszy wyraz „e-book” w słowniku wydawnictwa Merriam-Webster12. 
 Do rzeczywistego rozwoju e-książek nie przyczynili się producenci sprzętu 
czy oprogramowania służącego do wyświetlania elektronicznych treści na kompute-
rze, ale najbardziej znany na świecie autor horrorów. Stephen King upowszechnił  
w publicznej świadomości istnienie e-książek13 przez to, że w marcu 2000 r. wydał 
poprzez wydawnictwo Simon & Schuster 66-stronicową powieść „Ride the Bullet”. 
Była ona dostępna wyłącznie w Internecie w cenie 2,50 dol. W ciągu pierwszych 24 
godzin aż 400 000 osób pobrało tę publikację. W sierpniu tego samego roku o Kin-
                                                 

9  http://promo.net/pg/history.html 
10  http://www.gutenberg.org 
11  T. Gilow, eBooks, materiały konferencyjne Digitale Bibliotheken, Karlsruhe 2003, s. 4, 

http://www.ipd.uka.de/~oosem/DB0203/ ausarbeitung/thomas_gilow.pdf 
12  http://www.merriam-webster.com/dictionary/e-book 
13  P. Wimmer, Elektroniczny New Age, http://www.idg.pl/artykuly/34531_0.html 
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gu ponownie zrobiło się głośno za sprawą „The Plant” – powieści w odcinkach, 
którą upubliczniał na własnych stronach bez udziału wydawnictwa. Możliwość 
pobrania odcinka nie zależała od wcześniejszego uiszczenia opłaty – King liczył 
jednak na to, że co najmniej 75% użytkowników zapłaci dobrowolnie 1 dol. za 
odcinek14. Ukazało się kilka rozdziałów, aż wreszcie odsetek płacących spadł poni-
żej 75%15. 
 Wykorzystując doświadczenia zachodniego wydawnictwa, podobną akcję 
zorganizowało polskie wydawnictwo Świat Książki, udostępniając pełną treść 
książki „Dom dzienny, dom nocny” Olgi Tokarczuk. Książkę można było pobierać 
we wrześniu i październiku 2000 r. za darmo16, a więc akcja miała charakter jedy-
nie promocyjny i związany z badaniem potencjalnego rynku. W ciągu pierwszych 
dwóch tygodni książkę pobrało 10 000 internautów. 
 Również na wzór Kinga powieść w odcinkach wydała Krystyna Kofta. Pierw-
szy odcinek „Krótkiej historii Iwony Tramp” udostępniony został w połowie paź-
dziernika 2000 r.17. Wszystkie części można było ściągnąć za darmo i co więcej, 
internauci mogli wpływać na losy bohaterki, komentując każdy kolejny odcinek18. 
Książka w wersji tradycyjnej została wydana w 2001 r. 
 
 
3. Zastosowania książki elektronicznej 
 
 Za J. J. Esposito można wyróżnić pięć aspektów-zastosowań książek elektro-
nicznych: 

1. książka elektroniczna jako portal, 
2. książka elektroniczna jako tekst samoreferujący, 
3. książka elektroniczna jako platforma, 
4. książka elektroniczna jako komponent urządzenia, 
5. książka elektroniczna jako węzeł sieciowy. 

 Wykorzystanie jednego z powyższych zastosowań nie wyklucza możliwości 
wykorzystania innego, co oznacza też, że zastosowania te mogą się wzajemnie 
zazębiać. Niektóre z nich są obecnie bardziej rozwinięte niż inne19. 
 Książka elektroniczna jako portal jest obecnie rozwiązaniem najpopularniej-
szym, co wynika z prostoty tego rozwiązania. Rozbudowany tekst staje się wyspe-
cjalizowanym portalem, który odsyła do innych, konkretnych źródeł informacji  
                                                 

14  D. Einstein, The Story of E-Books, http://www.forbes.com/2000/08/31/feat2.html 
15  P. Wimmer, op.cit. 
16  J. Kowalska, Dzienny, nocny, elektroniczny, „Gazeta Wyborcza”, 2000, nr 200. 
17  http://www.biznesnet.pl/druk/231 
18  P. Witek, Pisarze kontra piraci, „Przegląd”, 2004, nr 2. 
19  J.J. Esposito, The processed book, w: First Monday, marzec 2003, http://firstmonday.org/ 

issues/issue8_3/esposito/index.html 
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w sposób natychmiastowy. Najprostszym przykładem portalu jest tekst ze zinte-
growanym słownikiem. Każdy wyraz w tekście jest połączony z odpowiadającą mu 
definicją (synonimem, tłumaczeniem, etymologią itd.) ze słownika, przy czym do-
stęp do słownika jest natychmiastowy. 
 Za pośrednictwem hiperlinków tekst podstawowy może odsyłać do innych 
źródeł, np. stron internetowych poszerzających opisywany temat, dodatkowych 
objaśnień, komentarzy autora, czytelników lub nauczyciela. Odsyłacze do dodat-
kowych treści poszerzają doznania czytelnicze użytkownika e-książki, ale także 
umożliwiają uzyskanie dostępu do specjalistycznych baz danych i usług, np. pozy-
skanie takich informacji, jak dostępność cytowanego tytułu w najbliższej bibliotece 
lub w księgarni (także internetowej). Dzięki temu e-książka przestaje służyć wy-
łącznie do czytania. Staje się interaktywnym medium – portalem umożliwiającym 
dostęp do dodatkowych treści z zewnątrz. 
 Książka elektroniczna jako tekst samoreferujący (ang. self-referencing text) to 
książka, która jest „czytana” przez samą siebie. Tekst samoreferujący to tekst prze-
twarzany na publikację o charakterze encyklopedycznym (ang. reference book). 
Umożliwia on tworzenie, w zależności od potrzeb użytkownika, różnych rodzajów 
indeksów. Tekst samoreferujący pozwala także na tworzenie list obrazujących czę-
stotliwość wykorzystania wyrazów, co umożliwia wykrywanie wzorców ich wystę-
powania lub może pomóc w nauce języków. Tekst samoreferujący może wykonać 
część pracy za użytkownika, np. poprzez zidentyfikowanie skomplikowanych meta-
for lub aluzji w tekstach beletrystycznych lub np. w przypadku tekstów obcoję-
zycznych stworzyć tłumaczenie maszynowe na podstawie wbudowanego słownika. 
Tekst samoreferujący zmienia sposób czytania książki z tradycyjnego linearnego na 
bardziej fragmentaryczny, którego celem jest jak najszybsze uzyskanie niezbędnych 
informacji i ich pogłębiona analiza wraz z automatycznie wygenerowanymi komen-
tarzami20. 
 Książka elektroniczna jako platforma to rozwiązanie podobne do wcześniej 
wspomnianego portalu. Jako portal e-książka odsyła do innych źródeł, jako plat-
forma – zachęca, by to do niej odsyłać. Podobieństwo między portalem i platformą 
wiąże się z występowaniem dodatkowych treści, takich jak komentarze. W przy-
padku portalu jest to komentarz formalny, tj. przewidziany przez autora lub wy-
dawcę. W przypadku platformy mogą być to komentarze ucznia, w tym podkreśle-
nia i inne notatki, a także objaśnienia sporządzone przez nauczyciela w trakcie zajęć 
(wykonane na kopii ucznia za pośrednictwem sieci).  
 Książka elektroniczna jako komponent urządzenia to książka przeznaczona do 
tego, by przeczytał ją komputer (lub inne urządzenie elektroniczne). Instrukcje 
                                                 

20  Program komputerowy Copernic Summarizer umożliwia automatyczne generowanie 
streszczeń wprowadzonych dokumentów (w tym książek) za pomocą zaawansowanych algoryt-
mów statystycznych i lingwistycznych: http://www.copernic.com/en/products/summarizer/in-
dex.html 
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przekazywane komputerowi, np. kod źródłowy programu, są w takim samym stop-
niu książką jak instrukcja obsługi urządzenia dla człowieka. Innym aspektem książ-
ki jako komponentu urządzenia jest wykorzystanie elektronicznego rozpoznawania 
mowy wykorzystywanego np. przez infolinie bankowe (sprawdzanie salda, identy-
fikacja głosowa) lub programy komputerowe, które umożliwiają sterowanie innymi 
aplikacjami głosem21. Technologia ta polega na stworzeniu bazy dźwięków, które 
odpowiadają odpowiednim fonemom, literom, a także wyrazom, co oznacza, że 
taka baza jest słownikiem, a słownik – e-książką, z której korzysta program.  
 Książka elektroniczna, jako analizowany, komentowany i dystrybuowany 
element, który odwołuje się do innych książek, a także do którego nawiązują inne 
książki, należy do sieci połączeń – jest jednym z jej węzłów. Połączenia te mogą 
mieć charakter złożony i wielokrotny, tj. jedno z połączeń może jednocześnie 
współtworzyć książkę jako portal i platformę, a z innego może wynikać książka 
jako komponent urządzenia. Sieć takich powiązań tworzy mapę, a taka mapa może 
zostać nazwana książką lub metadokumentem (tj. dokumentem o dokumencie). 
Wspomnianą sieć tworzą także inne elementy związane np. z dystrybucją książek, 
np. katalogi biblioteczne, tytuły o zbliżonej tematyce, komentarze, recenzje i reko-
mendacje. Sieciowość książki elektronicznej zwiększa w znacznym stopniu jej 
wartość (co wynika z bycia również portalem), a także ogranicza proceder nie-
uprawnionego ich kopiowania. Książka oderwana od swojej sieci traci wszystkie 
swoje powiązania, a więc dodatkowe treści, które obudowują tekst pierwotny.  
 To właśnie poszerzone i dodatkowe treści są tym, co kreuje przewagę konku-
rencyjną książek elektronicznych. Widać to szczególnie na przykładzie interneto-
wych dystrybutorów czasopism naukowych, np. Wiley Interscience, Reed Elsevier 
czy SpringerLink, które umożliwiają płatny dostęp do treści, które niejednokrotnie 
dostępne są za darmo na stronach uczelni. Jednakże dodatkową usługą jest powią-
zanie zamieszczanych tam artykułów w sieć powiązań, co tworzy dodatkową war-
tość. 
 
 
4. Korzyści z publikowania i użytkowania książek elektronicznych 
 
 Fizyczny charakter książek drukowanych utrudnia dostęp do nich. Dostęp do 
całej biblioteki e-książek możliwy jest gdziekolwiek nie znajdowałby się użytkow-
nik. Możliwość pozyskania publikacji w formie cyfrowej przez Internet przyspiesza 
wymianę informacji między ludźmi, co jest bardzo korzystne przede wszystkim  
z punktu widzenia ośrodków naukowych. Natychmiastowy dostęp do e-książek, np. 
z e-księgarni i e-bibliotek, to przede wszystkim oszczędność czasu. By przeczytać 

                                                 
21  Takim programem jest np. Dragon Naturally Speaking firmy Nuance. 
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najnowszy tytuł, czytelnik nie musi udawać się do księgarni lub biblioteki, nie jest 
też ograniczony godzinami ich otwarcia, bowiem ma do nich dostęp całodobowy.  
 Duża liczba odsyłaczy do treści uzupełniających tekst podstawowy wzbogaca 
odbiór e-książki. W przeciwieństwie do książki tradycyjnej e-książka może zawie-
rać dodatkowe materiały multimedialne, takie jak zdjęcia wysokiej rozdzielczości, 
trójwymiarowe modele, filmy, treści dźwiękowe. Jednakże brak jednego powszech-
nego i uniwersalnego formatu22 uniemożliwia tworzenie tego typu e-książek na 
większą skalę. Ponadto technologia e-papieru, w stronę której rynek książek elek-
tronicznych podąża, uniemożliwia odtwarzanie treści innych niż czarno-biały tekst  
i statyczne czarno-białe obrazy.  
 Sporządzanie długich komentarzy i notatek jest możliwe wyłącznie podczas 
pracy z e-książką, w której marginesy, w przeciwieństwie do książki tradycyjnej, 
nie są praktycznie niczym ograniczone. Zwraca się uwagę na fakt, że sporządzanie 
własnych komentarzy i notatek sprawia, że odbiór e-książki jest pełniejszy i bar-
dziej efektywny, jeśli chodzi o jej przyswajanie23. 
 Niskie koszty wyprodukowania e-książki sprawiają, że autorzy mogą samo-
dzielnie publikować książki bez wsparcia finansowego wydawcy (ang. self- 
-publishing). Ominięcie tradycyjnego wydawcy w procesie wydawniczym może 
prowadzić do większej różnorodności publikacji i powstawania utworów bardzo 
niszowych, które nie odniosłyby komercyjnego sukcesu na rynku tradycyjnym. 
Samodzielne wydanie e-książki to także większy średni zysk jednostkowy dla auto-
ra, który nie musi się już dzielić zyskiem z wydawcą24. 
 Ominięcie wydawcy to także możliwość obniżenia cen, a także skrócenie 
cyklu wydawniczego do minimum, tj. gdy pisanie książki zostało ukończone, może 
ona być w tym samym dniu zaoferowana w sprzedaży. Dlatego też jedną z najważ-
niejszych korzyści książek elektronicznych jest ich aktualność. Autor ma możli-
wość ciągłej aktualizacji dzieła. Do książki naukowej mogą być nanoszone po-
prawki oraz dodawane wyniki nowych badań, a wszystko bez konieczności druko-
wania i dystrybuowania nowej wersji publikacji. Eliminuje to tym samym problem 
przestarzałych danych i wydań25 – e-książki zawsze są aktualne. 
 Skrócenie cyklu wydawniczego do napisania książki i zaoferowania jej na 
rynku może prowadzić do zmniejszenia jakości takiej publikacji, która nie została 
zatwierdzona, sprawdzona lub skorygowana przez wydawcę. Rynkowi może zatem 
grozić zalanie dużą ilością niesprawdzonych, nieprawdziwych, wprowadzających  

                                                 
22  International Digital Publishing Forum promuje swój „uniwersalny” format EPUB, na 

razie bez większych sukcesów: http://www.openebook.org/ 
23  G. Golovchinsky, Reading in the Office, materiały konferencyjne BooksOnline'08: Set-

ting the Roadmap for Research Advances in Large Digital Book Repositories, op.cit. 
24  M.H. Goldhaber, The Season of the Electronic Book, http://www.heise.de/tp/r4/artikel-

/2/2573/1.html 
25  Ibidem. 



Henryk Babis, Rafał Lipnicki 22

w błąd lub co najmniej stylistycznie niepoprawnie napisanych utworów. C. Clarke 
podsumował to, mówiąc: „Wspaniałe jest to, że Internet daje każdemu możliwość 
wydania [własnej książki], a niepokojące jest to, że każdy taką książkę może wy-
dać”26. 
 Wirtualny charakter e-książek ogranicza ryzyko wydawcy związane z wyda-
niem nowej publikacji. 
 Elektroniczny charakter e-książek umożliwia użytkownikowi przeszukiwanie 
ich treści wg słów kluczowych, co pozwala na łatwiejsze wyszukiwanie pozycji, 
którymi jest zainteresowany czytelnik. 
 Książki elektroniczne są przyjaźniejsze środowisku i dzięki temu ich popular-
ność może w przyszłości znacznie wzrosnąć. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Funkcję nośnika informacji przejmują stopniowo książki elektroniczne. Trud-
no obecnie przewidzieć, kiedy nastąpi upowszechnienie książek elektronicznych. 
Ograniczenia związane z możliwościami technologicznymi czytników dedykowa-
nych są stopniowo pokonywane. W ciągu najbliższego roku lub 2 lat należy spo-
dziewać się wprowadzenia kolorowego i elastycznego e-papieru oraz dalszych udo-
skonaleń, które upodobnią w zakresie udogodnień w jeszcze większym stopniu 
czytnik książek elektronicznych do książki tradycyjnej.  
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EBOOKS: A SOURCE OF KNOWLEDGE IN THE INFORMATION SOCIETY 

 
 

Summary 
 
 The issues addressed in the article are topical in the age of information society and 
dramatic increase of value and quantity of available information. The presented subject 
matter is of great importance for developed countries where access to knowledge in the 
shortest time possible determines their high competitiveness. The article attempts to 
point out the benefits of ebooks and usefulness of further development of ebook pub-
lishing companies. 
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TECHNOLOGIA FTTD JAKO STYMULATOR  
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Świat dzisiejszy jest zdominowany przez nauki operujące informacją. Infor-
matyka i telekomunikacja wiodą niepodważalny prym w środowisku nowych usług. 
Wszechobecna konwergencja, powodująca przenikanie się nie tylko usług, ale rów-
nież technologii, staje się zjawiskiem powszechnym. Fakt ten przyczynia się do 
upowszechniania nowej terminologii, takiej jak teleinformatyka lub technologie 
ICT1.  
 Cyfryzacja świata ma szerokie konsekwencje. Powoduje ona zmiany i prze-
kształcenia społeczne. Przeniesienie ekonomicznego środka ciężkości z przemysłu 
na sektor usług skutkuje tworzeniem się nowej cywilizacji – cywilizacji opartej na 
wiedzy2. 

                                                 
1  ICT – ang. Information communication technology – telekomunikacyjne technologie in-

formacyjne.  
2  Lub społeczeństwa informacyjnego. Autorzy w niniejszym artykule będą zamiennie 

używać pojęć społeczeństwa informacyjnego oraz cywilizacji wiedzy. Niektórzy badacze tematu 
argumentują, że nie należy utożsamiać ze sobą tych pojęć. Według nich cywilizacja wiedzy jest 
wynikiem społeczeństwa informacyjnego i pośredniczy w globalnym procesie transformacji 
społecznej ku społeczeństwu mądrości, zgodnie z zależnością logiczną: informacja  wiedza  
mądrość. Zdaniem autorów nie powinno się dokonywać tak głęboko idącej selekcji. W chwili 
obecnej istnieje bardzo duży chaos definicyjny, spowodowany brakiem wypracowania powszech-
nie akceptowalnego modelu społeczeństwa informacyjnego. Cywilizacja wiedzy jest fenomenem 
wielowymiarowym dotyczącym niemal wszystkich dziedzin codziennej egzystencji. Społeczeń-
stwo informacyjne obejmuje wytwarzanie, gromadzenie i operowanie informacją. Fakt ten obra-
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 Przekształcenia społeczne bardzo często powiązane są z postępem technolo-
gicznym. Społeczeństwo informacyjne może rozwijać się tylko pod warunkiem 
istnienia wysokoprzepustowego kanału transmisyjnego. Takimi kanałami transmi-
syjnymi są sieci teleinformatyczne.  
 Istnieje bardzo wiele rodzajów sieci teleinformatycznych. Można je klasyfi-
kować na wiele sposobów. Najważniejszym parametrem jest jednak przepustowość, 
a więc zdolność medium transmisyjnego do przekazywania jak największej ilości 
informacji.  
 Obecnie na świecie sieciami teleinformacyjnymi o największym potencjale 
(nie tylko pod względem transmisji) są światłowody. Najnowocześniejszą światło-
wodową architekturą dostępową jest technologia FTTD – czyli doprowadzenie 
końcówki światłowodu do biurka. 
W artykule omówiona zostanie rola światłowodów w tworzeniu cywilizacji wiedzy 
wraz z praktycznym zastosowaniem FTTD jako „układu nerwowego” inteligentne-
go budynku. 
 
 
1. Korzyści związane z FTTD  
 
 Rozwiązanie infrastrukturalne FTTD jest obecnie najszybszym medium trans-
portowym danych na świecie. Jest to rozwiązanie należące do rodziny FTTx3 (ang. 
Fibre to the x) – FTTD (ang. Fibre to the Desk), czyli doprowadzenie włókna świa-
tłowodowego do biurka. Zastosowanie światłowodów w charakterze strukturalnego 
okablowania budynku jest unikalne w skali Polski i daje możliwość swobodnego 
funkcjonowania inteligentnego budynku oraz stanowi strategiczne zaplecze pasma 
przesyłowego na długie lata (ponieważ w teorii medium światłowodowe jest nośni-
kiem o nieograniczonej przepustowości).  
 Jednym z podstawowych założeń budowania społeczeństwa informacyjnego 
jest zapewnienie bardzo szybkiego dostępu do usług teleinformatycznych (głównie 

                                                                                                                        
zuje, że podstawową cechą świata przyszłości będzie umiejętność korzystania z informacji, a nie 
ich zbędne przyswajanie.  

3  FTTx jest to szerokopasmowe łącze światłowodowe, umożliwiające transmisję wielu 
usług telekomunikacyjnych. Istnieje cała rodzina światłowodowych sieci FTTx, do której zaliczyć 
można: FTTH (ang. Fiber To The Home) – światłowód doprowadzony do domu/mieszkania, 
FTTB (ang. Fiber To The Building) – światłowód doprowadzony do budynku, FTTCab (ang. 
Fiber To The Cabnet) – światłowód doprowadzony do skrzynki, FTTEx (ang. Fiber To The Ex-
change) – światłowód doprowadzony do wyniesionej centrali, FTTD – (ang. Fiber To The Desk) 
– światłowód doprowadzony do biurka, FTTC (ang. Fiber To The Curb) – światłowód doprowa-
dzony ,,do krawężnika”. Rozwiązania te różnią się między sobą stopniem bliskości doprowadze-
nia medium optycznego do użytkownika końcowego. Jeżeli założyć następującą hierarchiczną 
budowę sieci: sieć szkieletowa (główna)  sieć dystrybucyjna (sieć od centrali dostępowej do 
mieszkania/domku jednorodzinnego/budynku)  sieć domowa, to fizycznie najbliżej klienta 
końcowego światłowód doprowadzony zostanie w przypadku zastosowania techniki FTTD. 
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do Internetu) dla naukowców. Architektura światłowodowa FTTD jest najnowocze-
śniejszą oraz najszybszą siecią komputerową na świecie. Korzyści FTTD to: 

− korzyści wynikające z właściwości samego medium transmisyjnego: nie-
zawodność, odporność chemiczna, odporność na interferencję, trwałość, 
możliwość przesyłania danych na dalekie dystanse bez straty jakości, wy-
soka jakość przesyłanych sygnałów, 

− bardzo szerokie (w teorii nieograniczone) „gardło przepustowe”, 
− prosta konstrukcja sieci, 
− możliwość rozwijania sieci w oparciu o różne technologie prowadzenia ka-

bli (pod ziemią, nadziemnie – światłowody podwieszane, z wykorzysta-
niem infrastruktury przedsiębiorstw komunalnych), 

− technologia symetryczna – można szybko pobierać i wysyłać informacje, 
− najszybszy dostęp do usług społeczeństwa informacyjnego oraz wszystkich 

usług teleinformatycznych. 
 Przeprowadzone w tabeli 1 porównanie FTTD z pozostałymi architekturami 
nowoczesnych sieci teleinformatycznych jasno dowodzi bezkonkurencyjnego cha-
rakteru sieci światłowodowej. 

Tabela 1 
 

Porównanie wybranych technologii szerokopasmowych 
 

Technologia Zasięg* Przepustowość* 

ADSL 2+ do 1500 metrów upstream 24 Mb/s 
downstream 1 Mb/s 

VDSL 2 do 700 metrów teoretycznie 100 Mb/s 
Fast/Gigabit 
Ethernet około 100 metrów 100 Mb/s 

1 Gb/s 
TVK (HFC DOCSIS 1.1) bardzo duży teoretycznie 39Mb/s 
TVK (HFC DOCSIS 3.0) bardzo duży teoretycznie 1 Gb/s 

WiFi 

110 metrów (jednak otwarta prze-
strzeń lub zastosowanie dodatko-

wych anten lub wzmacniaczy może 
zwiększyć ten dystans) 

54 Mb/s 

WiMax teoretycznie 48 km (obecnie 10 km) teoretycznie 70 Mb/s 
(obecnie 10 Mb/s) 

FTTD bardzo duży 
(największy) 

100Mb/s, GPON 2,5 Gb/s (w teorii 
nieograniczona) 

*w przybliżeniu 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Buczkowski, Sieć komputerowa w gmi-
nie. Wybrane problemy organizacji i zarządzania, Fundacja Wspomagania Wsi, 2007 r., 
s. 21, podręcznik dostępny również w Internecie pod adresem: 
http://www.witrynawiejska.org.pl/ images/19233_Sieci_calosc_opt.pdf, [online, dostęp: 
26 październik 2009r.], oraz: ONO, European FTTH Council: So what’s happening on 
the Spanish market?, 2007 r., s. 5, materiały dostępne w Internecie pod adresem: 
http://www.localret.cat/revistesinews/broadband/num18/docs/8num18.pdf. 
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 Na obecnym etapie rozwoju usług teleinformatycznych najpopularniejsze 
architektury sieciowe są w stanie zapewnić wystarczające pasmo przenoszenia. 
Dynamika rozwoju usług wskazuje jednak, że w niedalekiej przyszłości klasyczne 
media sieciowe nie będą w stanie zaspokoić popytu na pasmo (rysunek 1).  
 

 
Rys. 1. Prognoza popytu na pasmo (2010-2030 r.) 

Źródło: J. George, Start thinking about 3 to 30 Gbps by 2030! Today’s networks can be 
designed to eventually carry that traffic; here’s how., w: Broadband Properties, OFS,  
s. 44, www.broadbandproper ties.com, październik 2006. 

 
 Z rysunku 1 wynika, że w 2030 roku użytkownik bardzo aktywny (a do takich 
zaliczają się np. naukowcy), aby swobodnie korzystać z najnowocześniejszych 
usług teleinformatycznych (nie mówiąc o usługach lokalnych inteligentnego bu-
dynku), będzie potrzebował pasma o szerokości prawie 29000 Mb/s. Technologia 
FTTD obecnie umożliwia symetryczny dostęp z przepustowością 2,5 Gb/s. W teorii 
jest to jednak medium o nieograniczonych możliwościach przesyłowych. Można 
postawić tezę, że jedyną technologią, która będzie mogła sprostać tak wysokiemu 
zapotrzebowaniu, jest właśnie FTTD. 
 Zastosowanie światłowodów w charakterze sieci dostępowych występuje  
w Polsce w śladowych ilościach. Najbardziej zinformatyzowanym regionem  
w Europie są kraje skandynawskie. Należy przewidywać, że w przyszłości sytuacja 
ta nie ulegnie zmianie i w tych krajach w sposób najbardziej czynny rozwijane będą 
techniki światłowodowe. 
 Porównanie wybranych europejskich państw w aspekcie stopnia penetracji 
technologii FTTH/B przedstawiono w tabeli 2. 
 Z tabeli 2 wynika, że jako wdrożeniowcy FTTH/B dominują w Europie opera-
torzy alternatywni. Krajem posiadającym największą liczbę podłączonych dzięki tej 
technologii gospodarstw domowych (4 455 200 hp4) jest Francja, natomiast najbar-
dziej zaawansowanym regionem – kraje skandynawskie. Na uwagę zasługuje sto-

                                                 
4  Hp – ang. house point. 
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sunkowo wysoka pozycja krajów z byłego bloku wschodniego, tj. Słowenii. Z pew-
nością dziwi niewielka liczba łączy w Wielkiej Brytanii. Można przypuszczać, że 
wynika to z czynnej agresywnej polityki antymonopolowej w tym kraju. 

 
Tabela 2 

 
Wdrożeniowcy technologii FTTH/B (podłączone mieszkania/budynki)  

w wybranych krajach w Europie 
 

Kraj Operator 
zasiedziały 

Projekt municypalny/ 
dostawca usług komunal-

nych (energii) 

Operator 
alternatywny 

Deweloperzy i spół-
dzielnie mieszkaniowe 

Austria 3500 32500 5000  
Belgia 500  4 000  
Dania  550 000 72 000  
Finlandia 400 000 12 000 4 470 3 500 
Francja 500 000 5 200 3 950 000  
Niemcy  231 800 50 000  
Włochy 7 200 103 000 2 000 000  
Łotwa 3 000  60 500  
Norwegia  248 500 1 500 24 500 
Polska 265 40 000   
Portugalia 50 000  150 000  
Słowenia 82 000  200 000  
Hiszpania 250 000 38 000 10 000  
Szwecja 120 000 316 000 426 600 47 400 
Szwajcaria 10 000 11 500 780  
Wielka 
Brytania  4 180 1 000  

 
Źródło: FTTH European Panorama, listopad 2008, materiały konferencyjne FTTH 
Council Europe Conference, Kopenhaga 11 luty 2009 r., s. 7., materiały dostępne  
w Internecie pod adresem: http://www.ftthcouncil.eu/documents/studies/Market_Data-
December_2008.pdf. 
 
 Polska posiada śladowe ilości gospodarstw domowych podłączonych za po-
mocą FTTH/B. Telekomunikacja Polska SA pozostaje dalej w fazie testowej (moż-
na przypuszczać, że wynika to z braku jasno zdefiniowanego stanowiska UKE  
w sprawie regulacji nowo budowanych sieci światłowodowych), natomiast pierw-
sze kroki w budowie infrastruktury światłowodowej w naszym kraju stawiają ope-
ratorzy alternatywni.  
 
 
2. Usługi IT w budynkach inteligentnych 
 
 Rozwój elektroniki, teleinformatyki i wszelkich innych dziedzin powiązanych 
z nimi spowodowały postęp w niemal każdej dziedzinie życia. Podstawowym zada-
niem jest przechowywanie i przetwarzanie informacji. Doświadczenia wielu firm  
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i organizacji wskazują na to, że inwestycje poczynione na tym polu, i to już we 
wczesnej fazie projektowania i budowy, owocują zyskami w postaci lepszego prze-
twarzania informacji, co oczywiście pociąga za sobą między innymi korzyści finan-
sowe.  
 Pod koniec XX wieku w budownictwie został zapoczątkowany nowy trend. 
Dynamiczny rozwój sieci teleinformatycznych spowodował, że zaczęto zastanawiać 
się nad stworzeniem odpowiedniej infrastruktury. Dotychczasowo trzeba było do-
stosowywać budynki do nowych wymagań, co pociągało za sobą określone koszty. 
Nierzadko decydowano się również na rozwiązania, które okazywały się zawodne 
w dłuższym okresie (jak np. okablowanie na zewnątrz budynku). Obecnie o takiej 
infrastrukturze myśli się już znacznie wcześniej. Dzięki temu nowy (lub moderni-
zowany) budynek posiada infrastrukturę niezbędną do uruchomienia wszelkiego 
rodzaju usług.  
 Nowością w Polsce są tzw. budynki inteligentne. Posiadają one infrastrukturę, 
która pozwala na nowoczesne zarządzanie tego typu obiektami. Ponadto stwarzają 
one warunki do komunikowania się ze światem zewnętrznym. Budynek inteligent-
ny posiada zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w nim 
instalacjami. Może on reagować na zmiany wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do 
zwiększenia komfortu użytkowników, jak również do optymalizacji kosztów użyt-
kowania takiego budynku.  
 Można zaproponować trzy główne funkcje budynku inteligentnego: 

− usługi lokalne (funkcje związane z administracją i użytkowaniem budyn-
ku), 

− usługi teleinformatyczne (np. instalacja systemu serwerów, udostępnianie 
funkcjonalności innym podmiotom), 

− usługi społeczeństwa informacyjnego. 
Usługi lokalne 
 Usługi lokalne to wszelkiego rodzaju funkcje związane z administracją i użyt-
kowaniem budynku inteligentnego. Jest to system zarządzania budynkiem (BMS  
– building management system). Przede wszystkim znajduje on zastosowanie  
w budynkach różnego rodzaju firm czy instytucji. Zasadnicze działania BMS to: 

− integracja usług, 
− kontrola, 
− monitorowanie, 
− optymalizacja, 
− raportowanie. 

 Powyższe funkcje umożliwiają pełną kontrolę nad budynkiem i w jego bezpo-
średnim otoczeniu. Warto również dodać, że w dobie zagrożeń terrorystycznych 
minimalizują one ryzyko takich zdarzeń (monitorowanie, ochrona). W praktyce nie 
buduje się już żadnych budynków użyteczności publicznej, które nie spełniałyby 
pewnych kryteriów bezpieczeństwa.  
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Sterowanie ogrzewaniem 
 Jedną z funkcji BMS jest sterowanie ogrzewaniem wewnątrz budynku. Oczy-
wiście trzeba też pamiętać o skutecznej izolacji, co również ma wpływ na kontrolę 
tego istotnego czynnika. System może monitorować temperaturę wewnątrz różnych 
pomieszczeń (pojedynczych, połączonych w grupy jak i całych pięter czy budyn-
ków) i wymuszać określone reakcje np. na zbyt niską czy zbyt wysoką temperaturę. 
Ponadto można zaimplementować funkcję utrzymywania nieco niższej temperatury 
w przerwach pracy użytkowników budynku (w kontekście uczelni wyższej takie 
przerwy to np. przerwa świąteczna, przerwa międzysemestralna), kiedy nie istnieje 
potrzeba utrzymywania określonej temperatury. Jak łatwo zatem wywnioskować, 
skuteczna kontrola nad temperaturą może nieść ze sobą znaczące korzyści finanso-
we związane z ograniczeniem kosztów ogrzewania budynku (powszechnie wiado-
mo, że jest to jeden z głównych czynników generujących koszty). 
System ochrony i monitoringu 
 Nieodłącznym elementem budynków użyteczności publicznej są wszelkiego 
rodzaju systemy ochrony i monitoringu. Składają się na nie różnego rodzaju detek-
tory i czujniki oraz system kamer, przekazujących bezpośredni obraz z wnętrza 
budynku i jego najbliższego otoczenia. Monitoring może się odbywać zarówno 
poprzez specjalną komórkę wyznaczoną do tego celu (np. pomieszczenie z monito-
rami), jak i przez sieć Internet. Ponadto w razie zagrożenia można automatycznie 
uruchomić sygnał alarmowy, co z kolei może spowodować szybką interwencję 
odpowiednich służb porządkowych np. policji.  
System przeciwpożarowy 
 Ochrona przeciwpożarowa to jeden z najistotniejszych czynników, które wy-
muszane są również przez odpowiednie przepisy budowlane oraz BHP. Administra-
tor każdego budynku musi przewidzieć jego ewakuację, a także sposób postępowa-
nia na wypadek pożaru. Ważne jest wyraźne oznaczenie dróg ewakuacyjnych, od-
powiednie rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, uwzględnienie specyficznej działal-
ności podmiotów wewnątrz budynku itd. Oprócz tego można również wdrożyć 
pewne funkcje budynku inteligentnego. Nieodłącznymi elementami takiego syste-
mu są np. czujniki dymu lub zraszacze. Inteligentny system przeciwpożarowy 
umożliwia szybką identyfikację miejsca pożaru, co może niezwykle skutecznie 
przyczynić się do jego ugaszenia.  
System kontroli dostępu 
 Systemy kontroli dostępu mają zastosowanie przede wszystkim w biurowcach, 
a także budynkach różnego rodzaju instytucji. Przede wszystkim chodzi tu o zapo-
bieżenie dostępu do określonych pomieszczeń osobom nieupoważnionym. Dodat-
kową możliwością jest ewidencjonowanie czasu pracy pracowników, automatyczne 
blokady drzwi itd. W celu identyfikacji osób, mających uprawnienia do korzystania 
z budynku, można stosować czytniki kart magnetycznych, a także wszelkiego ro-
dzaju urządzenia wykorzystujące informacje biometryczne.  
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System pogodowy 
 W umiarkowanej strefie klimatycznej trzeba wziąć pod uwagę dość dużą 
zmienność warunków pogodowych. BMS może zadbać np. o zamknięcie niektó-
rych okien na wypadek opadów atmosferycznych. Niejednokrotnie zdarza się, że 
pracownicy zapominają o zamknięciu pewnych pomieszczeń (zarówno drzwi, jak  
i okien). Budynek inteligentny może całkowicie rozwiązać ten problem, co oczywi-
ście skutkuje nie tylko zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa, ale i minimalizacją 
zbędnych kosztów, ponoszonych przez właściciela lub administratora budynku.  
 Jak zatem widać, budynek inteligentny to bardzo dobre rozwiązanie, sprzyja-
jące bezpieczeństwu użytkowników, a także pozwalające na uzyskanie konkretnych 
oszczędności na użytkowaniu i administracji budynku. Obecnie systemy tego ro-
dzaju nie są bardzo drogie. Słowo „inteligentny” oznacza także, że istnieje możli-
wość modyfikacji tego systemu bez konieczności dodatkowych nakładów. Propo-
nowana sieć światłowodowa może stanowić znakomitą infrastrukturę umożliwiają-
cą realizację tego zagadnienia. Jej przepustowość pozwala na instalację dowolnej 
liczby czujników, detektorów itd. bez obawy o utratę jakości przesyłanych informa-
cji.  
Usługi teleinformatyczne 
 Budynek inteligentny to nie tylko funkcje związane z jego administracją  
i użytkowaniem. Rozwiązanie FTTD pozostawia jeszcze wiele innych możliwości. 
W celu zwiększenia funkcjonalności można również zaproponować wszelkiego 
rodzaju inne funkcje związane ze świadczeniem usług na rzecz innych firm i insty-
tucji, a także osób prywatnych.  
 Jedną z najczęstszych usług związanych z funkcjonowaniem ośrodków na-
ukowo-dydaktycznych jest udostępnianie mocy obliczeniowej, przestrzeni na ser-
werach czy nawet wynajmowanie laboratoriów i pracowni na potrzeby związane 
zarówno z edukacją i nauką, ale także w celach komercyjnych.  
 Zastosowanie architektury FTTD pozwala na swobodne świadczenie takich 
usług. Przeanalizujmy zatem usługę udostępniania przestrzeni serwerowej: 
 Najprostszym serwerem może być zwykły komputer klasy PC. Załóżmy, że 
pobiera on moc 100 [W] w stanie spoczynku. Jeżeli będzie on pracował przez cały 
rok 24 godziny na dobę, wówczas: 
 

koszt = 0,042 zł * 24h * 30 dni * 12 miesięcy = 362,88 zł 
 
 Powyższa wartość jest oczywiście szacunkowa. Uwzględniono ceny prądu  
w Warszawie na rok 2007 (źródło: ocforum.pl). Ponadto należy dodać koszty amor-
tyzacji. Zakładając amortyzację 40% w pierwszym roku użytkowania i cenę serwe-
ra na poziomie 5000 zł, wówczas do kosztów doliczamy kwotę 2000 zł. Zatem 
całkowity koszt utrzymania otrzymujemy na poziomie 2362,88 zł. Do tego należy 
dodać nieprzewidziane koszty związane np. z awarią komputera (zwykle przyjmuje 
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się margines 20%). W pewnym przybliżeniu możemy założyć, że koszt serwera 
rocznie wyniesie ok. 3000 zł.  

Tabela 3 
 

Przykładowe zestawienie wartości usług hostingu 
 

Nazwa usługi Cena usługi Liczba potrzebnych użytkowników 
Serwer Active 300 zł / m-c minimum 10 
Serwer ActivePro 600 zł / m-c minimum 5 

 
Źródło: www.nazwa.pl. 
 
 Tabela 3 zawiera przykładowe zestawienie cennika usług związanych z ho-
stingiem na przykładzie jednej z głównych firm dostarczających takie usługi na 
rynku polskim. Warto zauważyć, że pokrycie kosztów utrzymania serwera może 
nastąpić już w momencie pozyskania pięciu klientów.  
Inne przykładowe usługi: 

− parkowanie domen, 
− użyczanie mocy obliczeniowej, 
− wsparcie naukowo-techniczne, 
− dostarczanie narzędzi klasy ERP i CMS, 
− wykorzystanie infrastruktury w celu współpracy z innymi podmiotami  

w kraju i za granicą, 
− usługi abonamentowe (np. wynajem aplikacji). 

 Warto zatem zauważyć olbrzymi potencjał proponowanego rozwiązania. Jest 
to potencjalne źródło dochodów, którego nie wolno zignorować. Może się ono 
przyczynić do znaczącego obniżenia kosztów eksploatacji budynku, a nawet do 
generowania zysków. 
 
 
3. Miejsce Polski na arenie międzynarodowej w aspekcie poziomu  

zaawansowania budowy społeczeństwa informacyjnego 
 
 Istnieje wiele wskaźników badających poziom zaawansowania społeczeństwa 
informacyjnego. Fakt, że społeczeństwo to jest procesem aktualnym, a więc właśnie 
się dokonującym, sprawia, że niezmiernie trudno jest oszacować granice, w których 
badacz powinien studiować tę transformację społeczną, aby uzyskać wiarygodne 
dane porównawcze. Problem, obok stopnia szerokości identyfikacji zjawiska, doty-
czy wieloaspektowego i interdyscyplinarnego charakteru powstającej cywilizacji 
wiedzy. Niezależnie od naturalnie spontanicznego kierunku rozwoju – informatyza-
cji produkcji, przeniesienia środka ciężkości gospodarki na sektor usług oraz wol-
nego, międzynarodowego środowiska internetowego, w celu zwiększenia efektyw-
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ności operowania informacją oraz akceleracji powstawania społeczeństwa informa-
cyjnego, bardzo ważną rolę odgrywają działania rządowe i prowadzona przez nie 
kierunkowa polityka rozwojowa. Wobec powyższego słuszny wydaje się wniosek, 
że powstające społeczeństwo informacyjne oraz stopień jego zaawansowania powi-
nien być monitorowany w odniesieniu do realizacji celów kierunkowej polityki 
rozwojowej, a więc w oparciu o rozliczenie założeń przyjętych planów strategicz-
nych oraz niesionych przez nie korzyści ekonomiczno-społecznych.  
 Powszechnie przyjmuje się, że pełny obraz społeczeństwa informacyjnego 
najlepiej oddaje kombinacja następujących wskaźników: 

− LRR (ang. The Lisbon Review Ranking) – wskaźnik realizacji założeń Stra-
tegii Lizbońskiej, 

− NRI (ang. The Networked Readiness Index) – wskaźnik gotowości danego 
kraju do wykorzystania i wdrażania technologii ICT (technologii telein-
formatycznych), 

− Global CI (ang. The Global Competitiveness Index) – wskaźnik międzyna-
rodowej konkurencyjności gospodarek. 

 Wskaźniki te, z uwagi na bardzo szerokie spektrum badawcze, długość ich 
stosowania w niezmiennej formie oraz organy przeprowadzające badanie za ich 
pomocą (World Economic Forum), są najbardziej obiektywnymi oraz merytorycz-
nie kompletnymi identyfikatorami realnego zaawansowania rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w danym kraju. 
 W świetle tych wytycznych Polska na arenie międzynarodowej ukazuje się 
niestety w nie najlepszym świetle:  
 Według wskaźnika LRR5 Polska w 2008 roku zajęła 26. miejsce na 27 bada-
nych krajów Wspólnoty, wyprzedzając jedynie Bułgarię. Polska uzyskała w łącz-
nym rozliczeniu notę 3,76 punktu (średnia dla UE – 4,73, USA – 5,44, Wschodnia 
Azja – 5,26). Pierwsze miejsce zajęła Szwecja, drugie Dania, a trzecie Norwegia. 
Polskę prześcignęły również niemal wszystkie kraje z byłego bloku wschodniego: 
Rumunia – 25. miejsce, Węgry – 22. miejsce, Łotwa 21. miejsce, Słowacja – 20. 
miejsce, Czechy – 16. miejsce, Słowenia – 15. miejsce i Estonia – 12. miejsce; 
 Według wskaźnika NRI6 Polska w latach 2008 – 2009 zajęła 69. miejsce na 
135 badanych krajów. Kraje pierwszej trójki to odpowiednio: Dania, Szwecja  
i USA. Wyżej od Polski uplasowały się następujące kraje byłego bloku wschodnie-
go: Bułgaria – 68. miejsce, Ukraina – 62. miejsce, Rumunia – 58. miejsce, Łotwa  

                                                 
5  World Economic Forum, The Lisbon Review 2008. Measuring Europe’s Progress in Re-

form, Szwajcaria 2008r., raport dostępny w Internecie pod adresem: http://www.weforum.org/ 
-en/initiatives/gcp/Lisbon%20Review/index.htm 

6  World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2008 – 2009, raport 
dostępny w Internecie pod adresem: http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/fullreport/-
index.html 
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– 48. miejsce, Słowacja – 43. miejsce, Węgry – 41. miejsce, Czechy – 32. miejsce, 
Słowenia – 31. miejsce i Estonia – 18. miejsce;  
 Według wskaźnika GCI7 Polska w roku 2009 uplasowała się na 46. miejscu 
na 133 badane kraje. Pierwsze trzy miejsca zostały zajęte przez Szwajcarię, USA  
i Singapur. W odniesieniu do krajów z byłego bloku wschodniego wyżej od Polski 
notowane zostały: Słowenia – 37. miejsce, Estonia – 35. miejsce i Czechy – 31. 
miejsce. 
 Najbardziej niepokojąca nie jest jednak odległa pozycja Polski, lecz jej ten-
dencja spadkowa w rankingach (tab. 3). Opóźnianie rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje, z których najpoważniej-
szą jest wykluczenie cyfrowe. Bezpośredni związek zaawansowania cywilizacji 
wiedzy z zamożnością i komfortem społecznym sugeruje, że dalsza opieszałość 
może zakończyć się dla Polski katastrofą. 

Tabela 3 
 
Miejsce Polski na arenie międzynarodowej pod względem badania wskaźnikami LRR, 

NRI I GCI 
 

LRR 

Lata 2004 2006 2008 

Miejsce 24 25  26  

NRI 

Lata 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 

Miejsce 58 62  69  

GCI 

Lata 2005 2006 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 

Miejsce 43 48  51  53  46  
 
Źrodło: opracowanie własne na podstawie raportów World Economic Forum 
(http://www.weforum.org/en/index.htm) 
 
 Polska wykazywała tendencję spadkową we wszystkich przeprowadzonych 
badaniach, z wyjątkiem najnowszego raportu konkurencyjności gospodarek,  
w którym awansowała o 7 miejsc (z miejsca 53. na 46. – tab. 3). Na szczególną 
uwagę zasługuje fakt stosunkowo wysokich pozycji pozostałych krajów, będących 
w przeszłości pod silnym oddziaływaniem Związku Radzieckiego. Dowodzi to 
nieskutecznej realizacji założeń zawartych w narodowych planach rozwojowych. 

                                                 
7  World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2009–2010, raport 

dostępny w Internecie pod adresem: http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010-
fullreport.pdf. 
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 Szczególnie istotne jest wysokie miejsce Słowenii (dla najnowszych badań dla 
wskaźnika LRR – miejsce 15., dla wskaźnika NRI – 31. miejsce i dla wskaźnika 
GCI miejsce 37.).  
 Proces budowania i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego jest silnie 
stymulowany rozwojem technologii ICT (technologii teleinformatycznych). Uwa-
runkowany jest ponadto czynnikami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi. 
Informacja w ujęciu ekonomicznym jest czynnikiem znacznie wpływającym na 
rozwój gospodarczy, słuszna wydaje się koncepcja budowania społeczeństwa in-
formacyjnego poprzez rozwój nowoczesnej infrastruktury. 
 Korelacja pomiędzy zaawansowanymi sieciami technologicznymi a rozwojem 
społeczeństwa informacyjnego jest więc oczywista, a przykład Słowenii8 idealnie ją 
odzwierciedla.  
 Bezpośrednie powiązanie nowoczesnej infrastruktury światłowodowej 
(FTTD) z wskaźnikami zaawansowania budowy społeczeństwa informacyjnego 
występuje w następujących obszarach: 
 Dla wskaźnika LRR powiązanie bezpośrednie z subindeksem pierwszym 
(budowa społeczeństwa informacyjnego) oraz z subindeksem drugim (innowacje, 
oraz sektor b+r). Powiązanie pośrednie z subindeksem siódmym (spójność społecz-
na) oraz z subindeksem ósmym (zrównoważony rozwój); 
 Dla wskaźnika NRI powiązanie bezpośrednie z subindeksem pierwszym 
(otoczenie infrastrukturalne), z subindeksem drugim (stan gotowości do wykorzy-
stania technologii teleinformatycznych) oraz z subindeksem trzecim (wykorzystanie 
technologii teleinformatycznych); 
 Dla wskaźnika GCI powiązanie bezpośrednie z subindeksem drugim (stopień 
przygotowania otoczenia społecznego), a w szczególności z elementami tego su-
bindeksu (studia wyższe i kształcenie ustawiczne oraz zdolność do rozwoju, wdra-
żania i wykorzystywania nowych technologii). 
 
 
Podsumowanie 
 
 Budowanie nowoczesnych sieci światłowodowych jest nieuniknione. Wymu-
sza to popyt na nowoczesne usługi. Operatorzy mogą przyjmować różne strategie: 
bądź dzierżawy łączy, bądź dostępu hurtowego, bądź budowy własnej sieci. W tym 
ostatnim przypadku z pewnością można starać się o dofinansowania ze środków 
unijnych. Takie rozwiązanie pozostaje bardzo kosztowne, ale również nieuniknione. 

                                                 
8  W tabeli 2 ukazano wysoką liczbę łączy FTTH/FTTB w Słowenii (w materiałach FTTH 

Council przykład Słowenii jest często podawany obok takich potentatów jak USA, Japonia czy 
Korea Południowa).  
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 Rozwój technologiczny postępuje coraz prężniej. Jest to spowodowane coraz 
większym zasilaniem. Potentaci światowi (kraje rozwinięte i potężne korporacje) 
zdają sobie sprawę z faktu dochodowości nowych technologii9. Inwestowanie w 
innowacyjne firmy teleinformatyczne wydaje się być ryzykowne, ale w przypadku 
sukcesu (opracowania i przyjęcia się nowej technologii, urządzenia lub oprogra-
mowania) profity finansowe są bardzo duże. Ponadto sektor teleinformatyczny jest 
wciąż sektorem o dużym stopniu swobody i możliwości działania. Potencjalny 
sukces, możliwy również do osiągnięcia przez małą firmę ze skromnym kapitałem, 
ale za to z dobrym pomysłem, oznacza często możliwość stania się liderem w dzie-
dzinie, którą zajmuje się dany podmiot. Oczywiście, jak to bywa na każdym rynku, 
szanse te, pomimo iż stosunkowo duże, maleją. Dzieje się tak za sprawą powstawa-
nia wielkich korporacji z dużym kapitałem, prowadzących wysokonakładowe bada-
nia technologiczne oraz uważnie śledzących rynek i wchłaniających (wykupują-
cych) małe przedsiębiorstwa, które mogą odnieść potencjalny sukces.  
 Obecna transformacja dokonująca się za sprawą „usieciowienia” i „uinforma-
cyjnienia” w najbardziej istotny sposób dotyczy gospodarczej działalności człowie-
ka10. Nowa technologia teleinfomatyczna oznacza nowe usługi informacyjne,  
a więc zwiększenie wachlarza usług i spadek cen na rynku telekomunikacyjnym. 
Wpływ na gospodarkę wydaje się najważniejszy, ponieważ jest to czynne i najko-
rzystniejsze napędzanie transformacji, dające w dalszej perspektywie nowe możli-
wości finansowania pozostałych koniecznych działań. 
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THE FTTD TECHNOLOGY AS A FACTOR  
OF DEVELOPMENT OF INFORMATION SOCIETY  

 
 

Summary 
 

 In this article introduced basic features and functions of information society in 
modern economy. Also identified most important factors in process of creating and 
development of society. 
 The strategy of building of information society introduces the new telecommuni-
cational services. Exist broadcasting medias become insufficient. The solution of this 
problem are optical networks FTTD – Fibre To The Desk. They are very expensive. 
However demand on modern services extorts initiation optical networks. The question 
is: not if but when we start building this networks. 
 

Translated by Piotr Gutowski 
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WIEDZA I NAUCZANIE ELEKTRONICZNE W SPOŁECZEŃSTWIE 
INFORMACYJNYM 

 
 
 
1. Wiedza i gospodarka oparta na wiedzy 
 
 Wiek XXI jest wiekiem informacji, która została powszechnie uznana za jeden 
z najważniejszych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, i która, obok 
klasycznych czynników produkcji: ziemi, kapitału i pracy, determinuje postęp cy-
wilizacyjny. Wraz ze wzrostem znaczenia informacji jako podstawowej jednostki 
komunikowania się międzyludzkiego wzrasta znaczenie szeroko rozumianych sys-
temów i sieci informacyjnych, których największym i najbardziej złożonym przed-
stawicielem jest globalne społeczeństwo informacyjne1.  
 Pierwotnie społeczeństwo informacyjne utożsamiano głównie z rozwojem 
technologii teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. W literaturze przedmiotu 
można znaleźć wiele definicji, które kładą nacisk na aspekt technologiczny i infor-
matyczny jako główny element charakteryzujący ten etap w rozwoju cywilizacyj-
nym. Obecnie jednak przeważa pogląd nakazujący rozszerzenie definicji społeczeń-
stwa informacyjnego na inne płaszczyzny życia społeczno-gospodarczego.  
 „Termin społeczeństwo informacyjne kładzie nacisk na fakt, iż zastosowanie  
i rozwój infrastruktury informacyjnej ma przede wszystkim – oprócz wielkiego 
znaczenia dla ekonomii – daleko idące konsekwencje społeczne. Społeczeństwo 
informacyjne oznacza możliwość szerokiego dostępu do informacji, usług i do roz-
                                                 

1  Termin „społeczeństwo informacyjne” został wprowadzony przez T. Umesao w artykule 
o teorii ewolucji społeczeństwa opartego na technologiach informatycznych (1963 r.), a spopula-
ryzowany przez K. Koyama w 1968 roku w rozprawie pt. Wprowadzenie do teorii informacji 
(1968 r.). 
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rywki na życzenie, możliwość interakcji i swobodnego operowania danymi, możli-
wość przeprowadzania rozmaitych operacji na odległość i podjęcia komunikowania 
się w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca świata połączonego w wirtualną ca-
łość za pomocą sieci telekomunikacyjnej.”2 
 Bardziej szczegółową definicję, wyróżniającą kilka zasadniczych płaszczyzn 
w rozwoju społeczno-gospodarczym zaproponował M. Lubański: „…należy stwier-
dzić, że powstanie społeczeństwa informacyjnego powinno być rozpatrywane co 
najmniej w kilku wymiarach: 

− technologicznym – związanym z rozwojem tzw. technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych, 

− gospodarczym – polegającym na różnorodnych zmianach zachodzących  
w procesach ekonomicznych, zarówno we wzajemnych relacjach między 
podmiotami gospodarczymi, jak i w sposobie obsługi klientów, 

− społecznym – związanym ze zmianami w życiu człowieka, a przede 
wszystkim z powszechnym dostępem do informacji, 

− edukacyjnym – nabywaniem wiedzy na temat możliwości praktycznego 
wykorzystania technologii informatycznych, jak również uświadamianiem 
konieczności adaptacji do wymogów społeczeństwa informacyjnego”3. 

 Innymi słowy społeczeństwo informacyjne to etap w rozwoju cywilizacyjnym 
człowieka, w którym obok tradycyjnych czynników produkcji istotną rolę odgrywa 
informacja. Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego zostało spowodowane 
rozwojem technologii informatycznych i komunikacyjnych, które znacząco wpły-
wają na zmiany we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, za-
równo na poziomie gospodarstw domowych (jednostki), jak i organizacji i przed-
siębiorstw oraz struktur narodowych i ponadnarodowych. W społeczeństwie infor-
macyjnym specjalną funkcję pełni szeroko rozumiana edukacja, przejawiająca się w 
badaniach naukowych i innowacjach. 
 Społeczeństwo informacyjne poddane jest ciągłym zmianom i ewolucji, a jego 
poszczególne elementy pozostają ze sobą w ścisłej interakcji, będąc zarówno fila-
rami, jak i mechanizmami zmian i modyfikacji na wszystkich płaszczyznach. Do 
głównych filarów społeczeństwa informacyjnego zaliczyć należy: 

− nowe rozwiązania technologiczne, szczególnie w sferze informatyki i tele-
komunikacji, czyli m.in. rozwój Internetu i sieci telefonii komórkowych 
(branża informatyczna, telekomunikacyjna, technologiczna), 

− nowe formy organizacji i modele biznesowe („nowa ekonomia”4) na szcze-
blu makro- i mikroekonomicznym, nowe formy dystrybucji (e-biznes,  
e-learning, e-marketing itp.), nowe produkty i usługi,  

                                                 
2  R.W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, 

Wydawnictwo Rabid, Kraków 2002, s. 11.  
3  M. Lubański, Dylematy cywilizacji informatycznej, praca zbiorowa pod redakcją  

A. Szewczyk, PWE, Warszawa 2004, s. 15. 
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− wzrost poziomu konkurencji w skali lokalnej i międzynarodowej, wynika-
jącej z globalizacji działań gospodarczych, deregulacji gospodarek po-
szczególnych krajów i rozwoju technologii (administracja państwowa 
wszystkich szczebli, organizacje ponadnarodowe, organizacje i stowarzy-
szenia pozarządowe). 

 

 
 

Rys. 1. Główne grupy czynników kształtujących społeczeństwo informacyjne5 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
 Jednym z kluczowych obszarów wpływających na rozwój społeczeństwa in-
formacyjnego jest edukacja, rozumiana jako dziedzina życia społeczno-
gospodarczego, przetwarzająca informacje w wiedzę. Za klasyczną definicję wie-
dzy uznaje się definicję zaproponowaną przez Platona w dialogu „Teajtet”, gdzie 
Sokrates dochodzi do wniosku, że wiedza to prawdziwe, uzasadnione przekonanie6. 
Według encyklopedii PWN wiedza to „ogół wiarygodnych informacji o rzeczywi-
stości wraz z umiejętnością ich wykorzystania”7.  

                                                                                                                        
4  Nowa ekonomia – pojęcie, które pojawiło się wraz z rozwojem społeczeństwa informa-

cyjnego, a którego celem jest opisanie zasad prowadzenia biznesu, przy wykorzystaniu nowocze-
snych technologii teleinformatycznych, w warunkach dynamicznego i globalnego społeczeństwa.  

5  ICT – information-communications technologies – technologie informatyczno-
komunikacyjne (technologie teleinformatyczne). 

6  Na podstawie I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki ja-
pońskie dynamizują procesy innowacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000. 

7  Encyklopedia PWN on-line, www.encyklopedia.pwn.pl  
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 Z punktu widzenia zarządzania wiedzą w strukturach organizacji na poziomie 
krajowym lub ponadnarodowym mówi się o gospodarce opartej na wiedzy. W 2000 
r. na szczycie w Lizbonie przedstawiciele Unii Europejskiej opracowali tzw. Strate-
gię Lizbońską, której celem było uczynienie Europy najbardziej dynamiczną i kon-
kurencyjną gospodarką opartą na wiedzy. Cztery główne filary gospodarki opartej 
na wiedzy to8: 

− odpowiedni system bodźców ekonomicznych i analiza otoczenia, skłania-
jąca do wykorzystania dostępnej wiedzy we wszystkich branżach i sekto-
rach gospodarczych, 

− kształtowanie i rozwijanie kapitału intelektualnego składającego się z wy-
soko wykwalifikowanych, twórczych i elastycznych pracowników, posia-
dających stały dostęp do edukacji finansowanej ze środków publicznych  
i prywatnych oraz uczestniczących w kształceniu ustawicznym, 

− budowa systemu baz danych, infrastruktury informacyjnej, służącej groma-
dzeniu, przetwarzaniu i dystrybuowaniu informacji i wiedzy, 

− efektywne systemy innowacyjne, pracujące w pełnym cyklu badawczym 
(od badań podstawowych, przez badania stosowane i wdrożenia), służące 
tworzeniu nowych produktów i usług oraz systemów zarządzania i dystry-
bucji. 

 Z punktu widzenia organizacji i przedsiębiorstwa wiedza ma służyć wykorzy-
staniu zasobów (danych, informacji, procedur, doświadczenia, wykształcenia, mą-
drości9 itp.) do rozwiązywania określonego zbioru problemów, w celu uzyskania 
przewagi konkurencyjnej. A. Zaliwski w książce „Korporacyjne bazy wiedzy” 
stwierdza, że przewagę konkurencyjną na poziomie przedsiębiorstwa ma zapewnić 
racjonalne wykorzystanie tzw. korporacyjnych baz wiedzy, „która może być wyko-
rzystana zarówno do bieżącego zarządzania organizacyjnymi zasobami wiedzy, jak 
i do strategicznej przebudowy tej organizacji”10. Innymi słowy, można mówić o 
racjonalności wykorzystania wiedzy lub o produktywności wiedzy. „Coraz bardziej 
produktywność wiedzy staje się czynnikiem rozstrzygającym o zajmowanej przez 
kraj, przemysł, czy firmę pozycji w konkurencji. Jeśli idzie o wiedzę – żaden kraj, 
żaden przemysł, żadna firma nie ma jakiejkolwiek „naturalnej” wyższości czy niż-
szości. Jedyna możliwa przewaga dotyczy tego, jak wiele kraj, przemysł czy firma 
potrafi uzyskać z powszechnie dostępnej wiedzy. Jedyną rzeczą, stopniowo nabiera-

                                                 
8  Na podstawie: W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, E-learning w systemie gospodarki opar-

tej na wiedzy w Polsce, E-learning w kształceniu akademickim, Wydawnictwo FPIAKE, Warsza-
wa 2006, s. 45. 

9  W literaturze przedmiotu występuje wyraźnie okręcona relacja pomiędzy pojęciami dane 
– informacja – wiedza – mądrość. 

10.  A. Zaliwski, Koroporacyjne bazy wiedzy, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2000, s. 79. 
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jącą znaczenia w narodowej i międzynarodowej ekonomii, będzie zarządzanie dzia-
łaniami czyniącymi wiedzę produktywną”11. 
 Opierając się na cechach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej 
na wiedzy, istnieje możliwość konstrukcji modelu determinantów nowoczesnego 
procesu dydaktycznego z punktu widzenia pozyskiwania wiedzy. M. Kąkolewicz12 
proponuje model uwarunkowań procesu uczenia się, w którym wyróżnia następują-
ce elementy: 

− przedwiedza – istniejące schematy i struktury poznawcze uczącego się, 
− kompetencje językowe – poziom kompetencji medialnych, niezbędnych do 

odczytywania i samodzielnego interpretowania, złożonych nieraz, komuni-
katów w dowolnych formach medialnych i strukturach multimediów, 

− technologie uczenia się – świadomość korzystania z technologii informa-
cyjnych, kompetencje w zakresie metod wykorzystywania technologii tele-
informatycznych, wykorzystanie konwergencji mediów, 

− środowisko uczenia się – obszar komunikowania się z innymi uczestnikami 
procesu, współdziałanie przy wykorzystaniu synchronicznych i asynchro-
nicznych usług sieci, 

− cechy indywidualne i świadomość uczenia się – indywidualizacja procesu 
pozyskiwania wiedzy w odniesieniu do treści i formy zasobów, cechy oso-
bowościowe. Bardziej samodzielny i świadomy charakter kształconego 
podmiotu. 

 Pozyskiwanie produktywnej wiedzy odbywa się w procesie efektywnego 
kształcenia. Nasuwa się pytanie, jak powinien wyglądać współczesny proces kształ-
cenia i jakie elementy determinują jego efektywność. Rodzi się więc potrzeba opi-
sania i zbadania systemu edukacyjnego w dobie globalnego społeczeństwa informa-
cyjnego oraz wskazanie kluczowych elementów tego systemu, istotnie wpływają-
cych na jakość i efektywność pozyskiwania produktywnej wiedzy. 
 
 
2. Nauczanie elektroniczne a współczesny model nauczania 
 
 Ostatnie dwie dekady istotnie zmieniły wiele dziedzin życia społeczno-
gospodarczego. Pojawienie się dostępnych, tanich i łatwych w obsłudze technologii 
i narzędzi teleinformatycznych zrewolucjonizowało ekonomię i zarządzanie, komu-
nikację społeczną, edukację, a nawet kulturę i sztukę. Zmiany technologiczne, go-
spodarcze i społeczne znalazły swoje odbicie także we współczesnym modelu 
                                                 

11  P.F. Drucker, Społeczeństwo prokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1999, s. 157. 

12  Na podstawie: M. Kąkolewicz, Uwarunkowania procesu uczenia się… w trybie  
e-learningowym, E-edukacja – analiza dokonań i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo FPIAKE, 
Warszawa 2009, s. 11-17. 
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kształcenia. Tradycyjne podejście do nauczania zakłada klasyczny podział ról na 
nauczyciela – dostarczyciela treści, kontrolującego proces nauczania oraz ucznia  
– osoby uczącej się, niemającej wpływu na proces dydaktyczny. W nowoczesnym 
podejściu do kształcenia uwagę zwraca się przede wszystkim na sprzężenie zwrotne 
wynikające ze swobodnego dostępu do informacji oraz komunikowania i dzielenia 
się wiedzą z innymi (nauczycielami i studentami), a także ogniskowaniem uwagi na 
ciągłym samokształceniu przy pomocy nauczyciela, ale bez jednostronnej zależno-
ści. 
 Opierając się na powyższych przesłankach, we współczesnym modelu kształ-
cenia uwzględnić należy zarówno podejście tradycyjne, które w literaturze przed-
miotu przyjęło nazywać się nauczaniem (ang. learning) jak i nowoczesne, określane 
mianem nauczania elektronicznego lub nauczania zdalnego13 (ang. e-learning).  
W przypadku wykorzystywania obu podejść w procesie dydaktycznym, mówi się  
o nauczaniu mieszanym lub komplementarnym (ang. blended learning). 
 Nie istnieje jedna uniwersalna definicja e-learningu. Najogólniej e-learning 
można scharakteryzować jako kontrolowaną metodę przekazywania wiedzy opartą 
na mediach elektronicznych. Ponieważ zagadnienia związane z e-learningiem nie są 
jednowymiarowe, definicje elektronicznego nauczania, występujące literaturze 
przedmiotu, koncentrują się na różnych jego aspektach (technologicznym, czaso-
wym, społecznym, metodologicznym, ekonomicznym itd.). Pomijając w tym miej-
scu wątek mnogości podejść do problemu e-learningu, na potrzeby ogólnej defini-
cji, stwierdza się, że jest to „metoda stałego przyswajania wiedzy, umiejętności  
i kompetencji, przy wykorzystaniu synchronicznych i asynchronicznych zasobów 
dydaktycznych, dostarczanych za pomocą technologii komputerowych i interneto-
wych”14. Szkolenia blendedlearningowe są natomiast definiowane jako połączenie 
szkoleń tradycyjnych i elektronicznych z zastrzeżeniem różnorakich form kształce-
nia w zależności od specyfiki przedmiotu (treści szkoleniowej). Jednak e-learning 
to nie tylko nowe technologie informacyjne, ale także zmiana relacji nauczyciel  
– uczeń, wynikająca z pedagogicznych paradygmatów nauczania (behawioryzm, 
konstruktywizm, kognitywizm), jakie nowa forma dystrybucji wiedzy wprowadza 
do procesu kształcenia. Innymi słowy elearning i blended learning to „nowoczesny 
sposób na przekazywanie wiedzy, kontrolę procesu kształcenia oraz pozyskiwania 
informacji zwrotnej o przyswojeniu wiedzy przez studenta”15. 

                                                 
13  Pojęcia nauczania elektronicznego (czasem także e-nauczania) i nauczania zdalnego (na-

uczania na odległość) nie są tożsame, niemniej jednak w potocznym rozumieniu są często używa-
ne wymiennie na określenie e-learningu. Różnice w obu pojęciach zostaną zaprezentowane  
w dalszej części pracy. 

14  D. Morrison, E-learning strategies, How to get implementation and delivery right first 
time, Wydawnictwo Willey, Chichester 2003, s. 4. 

15  http://www.elearningzone.pl  
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 Pierwsze definicje e-learningu, podobnie jak i definicje społeczeństwa infor-
macyjnego były ściśle związane z rozwojem nowych technologii teleinformatycz-
nych, a zwłaszcza technologii internetowych. Wraz z rozwojem tej dziedziny edu-
kacji zwracano coraz szerzej uwagę na inne sfery życia społeczno-gospodarczego, 
które pozostawały w ścisłym związku z nauczaniem elektronicznym. Jak już wcze-
śniej wspomniano, na e-learning można patrzeć z różnych punktów widzenia, nie-
mniej jednak w większości definicji można odnaleźć wspólny mianownik, zwraca-
jący uwagę na następujące, kluczowe determinanty tego zjawiska: 

− aspekt technologiczny (informatyczny) – rozwój i powszechny dostęp do 
technologii umożliwiających konstruowanie, dostarczanie i weryfikowanie 
elektronicznych treści szkoleniowych, 

− aspekt metodologiczny i merytoryczny – wraz z nowymi formami dystry-
buowania wiedzy w procesie dydaktycznym w sposób praktyczny zaim-
plementowano teorie konstruktywizmu, istotnie zmieniające relację na-
uczyciel – uczeń w kontekście poszukiwania wiedzy, a także wprowadza-
jące indywidualizm i wielokierunkowość kształcenia; zmiana sposobu two-
rzenia materiałów dydaktycznych w stosunku do kształcenia tradycyjnego, 

− aspekt organizacyjny – zmiana podejścia do planowania i realizacji procesu 
dydaktycznego, zmiana postrzegania czynnika miejsca i czasu w nowych 
formach organizacji i administracji szkoleniami, nowe funkcje nauczycieli, 

− aspekt ekonomiczny – zmiana proporcji w nakładach i efektach w e-lear-
ningowym procesie dydaktycznym, problemy wyceny pracy twórców elek-
tronicznych szkoleń i nauczycieli, trudności w ocenie efektywności inwe-
stycji e-learningowych,  

− aspekt społeczny – zmiana zadań i relacji podmiotów kształcenia, brak wy-
kwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu metodologii e-learningu, silne 
społeczne bariery wdrażania projektów e-learningowych, nieufność do no-
wych form kształcenia zarówno po stronie nauczycieli, jak i uczących się, 
w przypadku braku racjonalnego stosowania e-learningu możliwa alienacja 
społeczna. 

 Czym więc jest e-learning i jak go definiować? Pełna definicja, obejmująca 
wszystkie obszary funkcjonowania nauczania elektronicznego, wskazuje, że:  
e-learning, nazywany także nauczaniem elektronicznym, to metoda budowania, 
dostarczania i weryfikowania wiedzy przy wykorzystaniu nowoczesnych technolo-
gii teleinformatycznych (ze szczególnym uwzględnieniem Internetu), wykorzystu-
jąca w praktyczny sposób pedagogiczne paradygmaty16 (behawioryzm, konstruk-

                                                 
16  Coraz większa popularność nowych form nauczania (nauczania wykorzystującego tech-

nologie teleinformatyczne) spowodowała wzrost zainteresowania modelowym podejściem do 
systemu edukacyjnego, wykorzystującym koncepcje behawioralne i konstruktywistyczne w pro-
cesie kształcenia. Z punktu widzenia nauczyciela kreującego proces dydaktyczny teoretyczne 
koncepcje behawioryzmu i konstruktywizmu mają wartość wtedy i tylko wtedy, gdy mogą zostać 
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tywizm, kognitywizm) w procesie kształcenia. E-learning wprowadza do organiza-
cji nowe formy zarządzania informacją, wiedzą, a także ludźmi, co powoduje ko-
nieczność zastosowania nowych modeli naukowych i biznesowych do analizowania  
i kierowania organizacją. Pomimo dużej popularności na świecie w Polsce realiza-
cja projektów e-learningowych stale napotyka różnorakie, także mentalne, bariery 
wdrożeniowe. 
 Opierając się na wieloaspektowej definicji nauczania elektronicznego, wyni-
kającej z rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz na modelu uwarunkowań 
procesu dydaktycznego, można zaprezentować podział form e-learningu ze względu 
na określone kryteria: 

1. kryterium relacji do nauczania tradycyjnego: 
− e-learning – realizacja procesu dydaktycznego tylko w oparciu o elek-

troniczne materiały dydaktyczne, 
− nauczanie mieszane (blended learning) – realizacja procesu dydaktycz-

nego w oparciu o tradycyjne i elektroniczne materiały dydaktyczne, 
2. kryterium dostępności w czasie: 

− synchroniczne – proces kształcenia odbywa się w określonym czasie, 
przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, 

− asynchroniczne – proces kształcenia odbywa się w dowolnym czasie, 
bez wykorzystania narzędzi komunikacji „na żywo”, 

3. kryterium relacji nauczyciel – student: 
− samokształcenie – samodzielna nauka w oparciu o udostępnione mate-

riały dydaktyczne, dowolność kształtowania procesu dydaktycznego 
− szkolenia bez udziału nauczyciela – samodzielna nauka w oparciu  

o opracowane przez nauczyciela materiały, weryfikacja postępów stu-
denta, nadzór nad ścieżką dydaktyczną, tzw. nauczanie programowe, 

4. kryterium organizacyjne: 
− kształcenie indywidualne – kształcenie jednostek lub niewielkich grup 

jednostek w ramach organizacji, zazwyczaj mające charakter epizo-
dyczny, 

− kształcenie organizacyjne – systematyczne kształcenie dużych grup lu-
dzi lub całych organizacji, poprzedzone opracowaniem strategii kształ-
cenia, 

                                                                                                                        
wykorzystane w praktyce. Podstawowe pytanie, które nasuwa się, dotyczy wyższości jednego 
podejścia nad drugim. Za odpowiedź i komentarz niech posłuży cytat: „(...) doskonałość tkwi  
w różnorodności. Teorie te nie są wzajemnie sprzeczne i istnieje tu coś w rodzaju ciągłego uzu-
pełniania się. Nauczyciele w praktyce mogą swobodnie korzystać z obu teorii jako mniej lub 
bardziej adekwatnych do danej sytuacji. Wykorzystanie walorów konstruktywistycznego i beha-
wioralnego podejścia w zależności od celów powinno być podstawą planowania procesu kształ-
cenia. Nie ma zatem konieczności wartościowania istniejących procedur kształcenia na odle-
głość” – E. Lubina, Konstruktywistyczne i behawioralne aspekty kształcenia zdalnego, www.e-
mentor.edu.pl, nr 1 (8)/2005. 
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5. kryterium metodologiczne: 
− e-learning przypadkowy – intuicyjne projektowanie kursów e-learningo-

wych, wykorzystujące nowe narzędzia informatyczne, ale bez praktycz-
nego stosowania takich metodyk nauczania jak konstruktywizm, 

− e-learning metodyczny – zwrócenie szczególnej uwagi na metodyki na-
uczania w procesie tworzenia i realizowania szkoleń, z uwzględnieniem 
wtórnej roli technologii, 

6. kryterium strategiczno-ekonomiczne: 
− strategia e-learningowa – perspektywiczne podejście do e-learningu w 

organizacji, ustalenie priorytetów dydaktycznych, zaplanowanie budże-
tu, wybór narzędzi i powołanie zespołu ekspertów, 

− brak strategii e-learningowej – przypadkowa realizacja nauczania elek-
tronicznego w organizacji, brak profesjonalnego podejścia do zmian na 
rynku edukacyjnym i szkoleniowym. 

 Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość stawia przed współczesnymi or-
ganizacjami nowe wyzwania. Globalizacja rynków i wzrost poziomu konkurencyj-
ności to przenikające się nawzajem czynniki determinujące zachowanie i funkcjo-
nowanie społeczności, przedsiębiorstw, organizacji i jednostek. Zaproponowane 
koncepcje rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, 
współczesnego modelu kształcenia i modelu determinantów procesu dydaktycznego 
mogą stanowić punkt wyjścia do systemowej analizy nowoczesnych technologii, 
wykorzystywanych w edukacji i zarządzaniu informacją. 
 
 
Literatura 
 
1. Drucker P.F., Społeczeństwo prokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1999. 
2. Encyklopedia PWN on-line, www.encyklopedia.pwn.pl  
3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., E-learning w systemie gospodarki opartej na wie-

dzy w Polsce, E-learning w kształceniu akademickim, Wydawnictwo FPIAKE, 
Warszawa 2006. 

4. http://www.elearningzone.pl 
5. Kluszczyński R.W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multime-

diów, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2002. 
6. Lubański M., Dylematy cywilizacji informatycznej, praca zbiorowa pod redakcją  

A. Szewczyk, PWE, Warszawa 2004. 
7. Morrison D., E-learning strategies, How to get implementation and delivery right 

first time, Wydawnictwo Willey, Chichester 2003. 
8. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie 

dynamizują procesy innowacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000. 



Adam Stecyk 48

9. Zaliwski A., Korporacyjne bazy wiedzy, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2000. 
 
 

KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ELEARNING  
IN GLOBAL INFORMATION SOCIETY 

 
 

Summary 
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ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE KONCEPCJE INFORMACJI 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Nauka o informacji, która powstała dla potrzeb łączności i cybernetyki, prze-
kroczyła już te ramy. Pojęcie informacji jest obecnie jednym z najbardziej funda-
mentalnych i najważniejszych pojęć stosowanych we współczesnej filozofii,  
w naukach teoretycznych i stosowanych oraz w praktyce sterowania systemami 
technicznymi, społecznymi, ekonomicznymi i biologicznymi. Każda z tych dzie-
dzin definiuje je na własny sposób, ze względu na swoją charakterystykę i potrzeby. 
Również w wyniku przeobrażeń społecznych i ekonomicznych społeczeństw, na 
skutek wzrastającej roli informacji oraz wpływu technologii informacyjnych, poję-
cie informacji wzbogaca się w coraz to nowe aspekty i niuanse. Tak więc pojęcie 
informacji nie zostało zdefiniowane w sposób wyczerpujący wszystkie aspekty 
rzeczywistości.  
 Celem artykułu jest dokonanie analizy koncepcji informacji uwzględniających 
jej złożoność i wieloaspektowość poprzez przegląd najbardziej fundamentalnych  
i spójnych teorii. Obok koncepcji syntaktycznej, semantycznej i pragmatycznej  
w artykule przedstawiono koncepcję infologiczną.  
 
 
1. Matematyczne teorie informacji 
 
 Teoria informacji powstała jako ilościowa teoria matematyczna. Jej twórcą był 
C.E. Shannon (1916–2001), który wykorzystując metody probabilistyczno- 
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-statystyczne przedstawił w swojej pracy w 1948 roku ilościowy aspekt informacji1. 
Sam Shannon nie zdefiniował pojęcia informacji, definiując jedynie pojęcie jej 
ilości. Pojmował informację jako zniesioną lub zmniejszoną nieokreśloność. Teoria 
informacji Shannona umożliwia mierzenie ilości informacji oraz zdolności ich prze-
syłania przez kanały łączności. Fundamentalnym założeniem w tej teorii jest zna-
jomość rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej, jaką jest nadawanie ko-
munikatów przez określone źródło2. Początkowo (w latach 40.) pojęcie informacji 
oraz cała teoretyczna problematyka z nim związana odnoszone były do zastosowań 
w telekomunikacji. Pojęcie informacji ma w teorii informacji określone znaczenie 
formalne (techniczne), którego nie można wywnioskować na podstawie potocznego 
posługiwania się tym pojęciem. Jednak formalne znaczenie terminu informacja nie 
pozostaje w sprzeczności z potocznym pojmowaniem tego pojęcia. Zdaniem Atte-
neave „techniczne znaczenie słowa informacja nie różni się radykalnie od jego 
znaczenia w życiu codziennym, jest jedynie bardziej precyzyjne”3. 
 Matematyczne teorie informacji można rozpatrywać jako koncepcje: staty-
styczno-probabilistyczną oraz nieprobabilistyczną. W pierwszej z nich istotę stano-
wią same sygnały będące fizycznymi nośnikami informacji. W teorii statystycznej 
rozpatrywane są częstotliwości i niezawodność sygnałów oraz dostarczana przez 
nie ilość informacji, nie zaś ich treść, sens czy wartość. Teoria ta bada ilość infor-
macji tylko w granicach znaków i stosunków statystycznych pomiędzy nimi. Jest 
zatem teorią syntaktyczną. Podstawą wyznaczania ilości informacji jest znajomość 
prawdopodobieństw stanowiących względne częstotliwości znaków lub ich szacun-
ki. W teorii probabilistyczno-statystycznej ilość informacji jest stopniem nieokre-
śloności zmniejszonej w wyniku przekazania wiadomości przez określone źródło. 
W procesach przetwarzania i przesyłania sygnałów będących nośnikami informacji 
przez informację rozumie się „jakiekolwiek wiadomości o procesach i stanach do-
wolnej natury, które mogą być odbierane przez organy zmysłów człowieka lub 
przez przyrządy”4.  
 Wymagana znajomość prawdopodobieństwa pojawienia się określonych sy-
gnałów wyznacza teorii statystycznej precyzyjne granice jej zastosowań. Dzięki 
zasadom tej teorii możliwe jest rozwiązywanie problemów z zakresu łączności  
i kodowania. Probabilistycznie rozumiana teoria informacji daje zatem możliwość 
ujęcia zagadnień telekomunikacyjnych w oparciu o założenie znajomości określo-
nego rozkładu prawdopodobieństwa procesu stochastycznego, jakim jest wysyłanie 

                                                 
1  C.E. Shannon, The mathematical theory of communication, Bell System Technical Jour-

nal 27, 1948, s. 379-423. 
2  P. D. Grünwald, P. M. Vitányi, Kolmogorov Complexity and Information Theory, Journal 

of Logic, Language and Information 12, 2003, s. 497-529. 
3  C. H. Coombs, R. M. Dawes, A. Tversky, Wprowadzenie do psychologii matematycznej, 

PWN, Warszawa 1977, s. 431. 
4  W. Głuszkow, Wstęp do cybernetyki, KiW, Warszawa 1967. 
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wiadomości przez źródło wiadomości. Jednak rozciągnięcie tej teorii poza granice 
tych technicznych zastosowań w większości przypadków jest niemożliwe. Istnieją 
bowiem sytuacje niemieszczące się w modelu probabilistycznym, gdyż nieznany 
jest rozkład prawdopodobieństwa w rodzinie realizacji procesu. Z tego właśnie 
powodu w ramach matematycznych teorii informacji opracowywane są inne, niesta-
tystyczne, metody. 
 Jedną z niestatystycznych koncepcji informacji jest zaproponowana przez  
A. N. Kołmogorowa koncepcja algorytmiczna, u podstaw której leży metoda uni-
wersalnego programowania. A. N. Kołmogorow stwierdza, że „informacja ze swej 
natury nie jest pojęciem szczególnie probabilistycznym”5, proponując koncepcję 
opartą na teorii algorytmów.  
Punktem wyjścia tej teorii jest założenie, że rozwiązywanie pewnej klasy proble-
mów w wielu dziedzinach następuje w wyniku wykonania kolejnych, logicznie 
uzależnionych od siebie, jednoznacznie określonych i uporządkowanych operacji, 
których zbiór stanowi algorytm6.  
 Informacja algorytmiczna rozumiana jest jako treść zawarta w algorytmie  
w jego kolejnych operacjach7. Informacja algorytmiczna ma charakter procedural-
ny, opisuje bowiem sposób postępowania. Jest ona niezbędna użytkownikowi do 
osiągnięcia celu, jakim jest rozwiązanie problemu. Algorytm stanie się środkiem 
prowadzącym do realizacji celów, gdy użytkownik algorytmu wykorzysta informa-
cję algorytmiczną dostarczaną mu przez ten algorytm do realizacji tegoż algorytmu. 
Dopóki użytkownik nie wydobędzie jej z algorytmu, dopóty algorytm będzie tylko 
zbiorem pewnych operacji, opisem postępowania. Innymi słowy, realizacja operacji 
wyznaczonych przez algorytm możliwa jest dzięki informacji algorytmicznej i wła-
śnie ona, a nie algorytm sam w sobie, prowadzi do rozwiązania problemu.  
 
 
2. Semantyczna koncepcja informacji 
 
 Obok matematycznych (syntaktycznych) koncepcji informacji, uwzględniają-
cych jedynie formalne znaczenie sygnałów przenoszących informację, rozwinęła się 
koncepcja semantyczna. Wykorzystuje ona zasady semantyki zajmującej się rela-
cjami pomiędzy znakami należącymi do danego kodu (języka) a obiektami, zjawi-
skami, procesami czy zdarzeniami, którym te znaki odpowiadają. Reguły seman-
tyczne przyporządkowują w sposób jednoznaczny znakom, sygnałom oraz wiado-

                                                 
5  A. N. Kołmogorow, Kłogiczeskim osnowam tieorii informacii i tieorii wierojatnostiej; 

Problemy pieriedaczi informacii, T. V, 1969, s. 37. 
6  P. D. Grünwald, P. M. Vitányi: Kolmogorov Complexity and Information Theory, Journal 

of Logic, Language and Information 12, 2003, s. 497-529. 
7  B. Stefanowicz, Metody i techniki programowania komputerów, PWE, Warszawa 1987. 
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mościom określone pole znaczeniowe nazywane polem semantycznym8. Pole se-
mantyczne stanowić może zbiór obiektów, zjawisk, procesów lub zdarzeń. 
 Semantyczna koncepcja informacji rozpatruje treść, znaczenie wiadomości 
oraz wzajemne relacje pomiędzy zbiorem znaków a realnymi obiektami czy zjawi-
skami, jakie te znaki opisują. Pierwsze semantyczne koncepcje informacji były 
wewnętrznie niespójne. Jedna z pierwszych koncepcji pochodzi od R. Carnapa  
i Y. Bar-Hillela9. Podjęli oni próbę pomiaru treści występujących w formie wypo-
wiedzi. Rozpatrzyli model prymitywnego sformalizowanego języka, odległego od 
języka naturalnego. W modelu tym możliwe było mierzenie ilości informacji za-
wartej w najprostszych twierdzeniach i zdaniach za pomocą logicznych prawdopo-
dobieństw Carnapa. Mimo nieprzydatności modelu do analizy treści zawartych  
w wiadomościach języka naturalnego, dał on początek rozpatrywaniu informacji  
w jej aspekcie semantycznym. 
 Wspólną myślą wielu nieco odmiennych koncepcji semantycznych jest to, że 
odnoszą się one do strony znaczeniowej wiadomości, właściwości zarówno formal-
nych, jak i nieformalnych znaków tworzących wiadomość oraz ich funkcji w proce-
sie komunikowania się ludzi, zwierząt i maszyn10.  
 Dla człowieka najistotniejsze znaczenie ma strona znaczeniowa informacji. 
Głównym celem staje się cel semantyczny – wytwarzanie, przenoszenie na odle-
głość i przetwarzanie logiczne treści informacji. W podejściu semantycznym po-
dejmuje się cenną próbę wyjaśnienia wzajemnych relacji pomiędzy nadawcą a od-
biorcą wiadomości. Semantyczna teoria informacji zakłada bowiem, iż przesyłana 
wiadomość adresowana jest do odbiorcy dysponującego określonym tezaurusem 
pojęciowym T, rozumianym jako: „pewien zbiór znaczeń związany ze słowami 
jednego języka, zawierający opisy i charakterystyki znaczeniowe słów. Tezaurus 
może ulegać zmianom pod wpływem pewnych wiadomości”11. Każdemu odbiorcy 
można przypisać określony tezaurus T, zbiór wiadomości W oraz pewien zbiór 
przekształceń Γ nad tezaurusem T. Tezaurus T uważany jest za wewnętrzną struktu-
rę informacyjną odbiorcy wiadomości. 
 Przyjmując powyższe założenia, informacja w sensie semantycznym rozumia-
na jest jako relacja pomiędzy tezaurusem T, zbiorem wiadomości W oraz zbiorem 
celów C realizowanych po uzyskaniu wiadomości ze zbioru W12. Oznacza to, iż 
informacja traktowana jest jako system relacyjny, w którym zmiana tezaurusa  
T następuje pod wpływem wiadomości ze zbioru W odebranej przez odbiorcę ze 
względu na cel, jaki chce on osiągnąć dzięki otrzymanej wiadomości.  
                                                 

8  J. Oleński, Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa 2001, str. 76. 
9  W. G. Afanasjew, Rola informacji w procesie sterowania społeczeństwem, PWN, War-

szawa 1978. 
10  E. Kowalczyk, Człowiek w świecie informacji, Książka i Wiedza, Warszawa 1974. 
11  E. Kowalczyk, O istocie informacji, WKŁ, Warszawa 1986, str. 91. 
12  Tamże. 
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 Informację semantyczną cechuje subiektywizm, cele, interesy i potrzeby wy-
korzystującego ją odbiorcy. Oczywiste jest, iż informacja tego typu ma różne zna-
czenie oraz wartość dla różnych odbiorców. 
Wszystkie wiadomości, które zmieniają tezaurus odbiorcy, zawierają informację 
semantyczną. Stopień przygotowania odbiorcy wpływa zatem na ilość otrzymanej 
przez niego informacji semantycznej. 
 
 
3. Pragmatyczna koncepcja informacji 
 
 Koncepcja pragmatyczna informacji jest ściśle związana z semantyczną teorią 
informacji. Pragmatyczny aspekt informacji wykorzystuje reguły i metody pragma-
tyki, która zajmuje się relacjami pomiędzy językiem a jego użytkownikiem czyli 
nadawcą lub odbiorcą wiadomości. „Pragmatyka zawiera reguły, jakimi posługuje 
się użytkownik, wykorzystując wiadomość w systemie, w którym funkcjonuje”13. 
Dzięki tymże regułom użytkownik stosowanego przez siebie języka przypisuje pola 
znaczeniowe wiadomościom, które generuje lub otrzymuje. Użytkownicy języka 
konstruują lub odbierają wiadomości, określając ich pola znaczeniowe zgodnie ze 
swoimi celami. W koncepcji pragmatycznej informacja rozumiana jest jako pewien 
czynnik treściowy, który staje się informacją, gdy może być wykorzystywany dla 
efektywnego osiągnięcia celów odbiorcy. Rozpatrywanie pojęcia informacji  
w aspekcie pragmatycznym umożliwia ustalenie zależności pomiędzy informacją, 
odbiorcą informacji i celem, jaki on stawia przed sobą. Koncepcja pragmatyczna 
jest koncepcją subiektywną i ściśle wiąże się z pojęcie wartości informacji. Infor-
macja posiada bowiem swoją obiektywną wartość, jednak poza tym odbierana przez 
różnych odbiorców posiada różną wartość subiektywną właściwą dla każdego od-
biorcy. Założeniem pragmatycznej teorii informacji jest wykorzystanie jej do ste-
rowania celową działalnością14. W pragmatycznym aspekcie informacji za istotny 
uważa się związek ze stanami psychologiczno-świadomościowymi odbiorcy. Wy-
miar pragmatyczny jest wynikiem stanu wiedzy (bądź niewiedzy) odbiorcy o da-
nym obiekcie, zjawisku, procesie czy zdarzeniu. Informacja pragmatyczna staje się 
podstawowym budulcem wiedzy nie tylko pojedynczych ludzi, ale i całych społe-
czeństw. 
 
 

                                                 
13  J. Oleński, Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa 2001, str. 76. 
14  W. Radzikowski, Systemy informatyczne w organizacji i zarządzaniu, Wyd. Uniwersyte-

tu Warszawskiego, Warszawa, 1981. 
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4. Infologiczna koncepcja informacji 
 
 Odmienne od przytoczonych wcześniej podejście do zagadnienia informacji 
przedstawili Bo Langeforse oraz Bo Sundgren. W literaturze polskiej koncepcja ta 
została szczegółowo opisana w licznych pracach B. Stefanowicza. 
Koncepcja infologiczna zakłada, że działalność człowieka wymaga wiedzy, która 
powstaje dzięki informacjom reprezentowanym przez dane. Formalna istota tej 
koncepcji wymaga zdefiniowania pojęcia komunikatu. 
 Niech dany będzie układ K:=(O, X, x, t, q), gdzie O jest obiektem, X – cechą 
(atrybutem) obiektu O, x – wartością cechy X, t – czasem, w którym cecha X obiek-
tu O przyjmuje wartość x, q – wektorem dodatkowych charakterystyk związanych  
z obiektem O, cechą X i (lub) czasem t. Układ K jest komunikatem infologicz-
nym15. 
 Elementy O, X, x, t oaz q komunikatu K zapisane za pomocą odpowiednich 
znaków zgodnych z normami języka obowiązującego w systemie, z jakiego pocho-
dzą, noszą nazwę danych16. W interpretacji infologicznej dane są elementami ko-
munikatu w odróżnieniu od odmiennie określanego pojęcia dane w informatyce czy 
statystyce. Wyrażenie obiekt rozumiane jest tu w sensie ogólnym i oznaczać może 
zarówno obiekt rzeczywisty, jak i zdarzenie czy proces.  
 Komunikat K pełni funkcję nośnika informacji i stanowi minimalny wystar-
czający zestaw danych do przekazania jednoznacznej treści. Informacja będąca 
relacją wiążącą elementy komunikatu K jest obiektywna i istnieje niezależnie od 
odbiorcy komunikatu. Posiada jednak różne znaczenie dla odbiorców informacji,  
w zależności od ich potrzeb informacyjnych oraz informacji przez nich dotychczas 
posiadanych17. 
 Komunikat K można rozpatrywać dwojako. Z punktu widzenia strukturalnego, 
gdy rozumiany jest jako pewien układ danych O, X, x, t, q, oraz z punktu widzenia 
semantycznego, gdy K rozpatrywany jest jako opis obiektu O ze względu na cechę 
X w czasie t, przy dodatkowych charakterystykach q. Z wzajemnej relacji zacho-
dzącej pomiędzy danymi O, X, x, t oraz q wynika znaczenie semantyczne i sens 
komunikatu K. Relację tę można nazwać informacją. „Informacja w interpretacji 
infologicznej to treść komunikatu K, dostarczana przez dane O, X, x, t, q i wynika-
jąca ze wzajemnych zależności zachodzących między tymi danymi”18.  
                                                 

15  B. Stefanowicz, Różnorodność informacji; Wiadomości Statystyczne nr 4, GUS, War-
szawa 1996, s. 67-72. 

16  B. Stefanowicz, Wstęp do informatyki, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, War-
szawa 1999. 

17  E. Wędrowska, Datalogiczne aspekty informacji w procesach analizy zasobów informa-
cji statystycznej, Informatyka Ekonomiczna 6, PN Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wro-
cław 2003. 

18  B. Stefanowicz, Różnorodność informacji, Wiadomości Statystyczne nr 4, GUS, War-
szawa 1996, s. 67-72. 
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 Istotną właściwością informacji jest jej różnorodność wynikająca z odmienno-
ści rozpatrywanych obiektów, zróżnicowania tych obiektów, rozmaitości źródeł 
pochodzenia informacji oraz subiektywnego ich interpretowania przez użytkowni-
ków19. 
 
 
Podsumowanie 
 
 W artykule przedstawiono wybrane koncepcje informacji najczęściej przywo-
ływane w literaturze. Ilościową koncepcję informacji można połączyć z jakościową 
(semantyczną i pragmatyczną), co skutecznie czyni teoria indologiczna. Ilościowe  
i jakościowe rozumienie informacji może być owocnie połączone w ramach takiej 
teorii, w której zwraca się uwagę na społeczne efekty funkcjonowania systemów 
komunikacji. Istnieje wiele określeń terminu informacja, które nie zostały zamiesz-
czone w niniejszym opracowaniu. Jednak dyskusja o istocie informacji jest wciąż 
kontynuowana i w ten sposób może przyczynić się do wypracowania najbardziej 
uniwersalnej i spójnej koncepcji. Ze względu na specyfikę różnych dyscyplin na-
ukowych nie można wykluczyć istnienia kilku koncepcji informacji posługujących 
się własnymi aksjomatami, założeniami i definicjami, mających odrębne własności, 
a przez to zastosowania.  
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ONCE MORE ABOUT THE NATURE OF INFORMATION 
 
 

Summary 
 
 Currently, the notion of information is one of the most fundamental and important 
notions in contemporary philosophy and biology as well as social and economic sci-
ences. Each of those disciplines defines it in its own way as a consequence of its charac-
teristics and needs. This causes that the notion of information is becoming one of the 
notions that are not exhaustively defined by any formal definition. The paper presents 
the outline of the most universal concepts of information starting with the syntactic, 
through the semantic and pragmatic to the currently proposed datalogic and infologic 
concepts. 
 

Translated by Jerzy Gozdek 
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OCENA ANKIETOWA JAKOŚCI SZKOLENIA W ZAKRESIE CERTYFIKATU ECDL 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 ECDL (z ang. European Computer Driving Licence), czyli Europejski Certy-
fikat Umiejętności Komputerowych, jest certyfikatem potwierdzającym posiadanie 
podstawowej wiedzy z zakresu technik informatycznych przez jego właściciela1. 
Idea stworzenia jednolitego certyfikatu, który świadczyłby o posiadaniu umiejętno-
ści w zakresie obsługi komputerów, narodziła się w 1992 roku w Finlandii. Pierw-
sze certyfikaty zostały wydane w 1994 roku i − jak się okazało, bardzo szybko zy-
skały one uznanie wśród pracodawców. Już dwa lata później Stowarzyszenie Euro-
pejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych (CEPIS, z ang. Council of 
European Proffesional Informatics Societies) podjęło inicjatywę rozszerzenia Certy-
fikatu Umiejętności Komputerowych na całą zjednoczoną Europę. Pomysł ten po-
parła Rada Europy. Już w 1996 roku wiele krajów z powodzeniem wdrożyło pro-
gram ECDL. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych został opraco-
wany przez Unię Europejską i jest obecnie uznawany w całej Europie. W Polsce 
rozpropagowaniem tej idei zajmuje się Polskie Towarzystwo Informatyczne.2 Or-
ganizuje ono wiele szkoleń mających na celu rozwinięcie umiejętności komputero-
wych w społeczeństwie. 
   
  

                                                 
1  www.ecdl.com.pl 
2  www.pti.org.pl 
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1. Uczestnicy i program szkolenia 
 
 W dzisiejszych czasach posiadanie umiejętności komputerowych jest bardzo 
istotne w każdej dziedzinie życia. Każda osoba pracująca w biurze powinna znać 
podstawowe techniki informatyczne3. Świadectwem potwierdzającym wiedzę  
z tego zakresu jest niewątpliwie Europejski Certyfikat Umiejętności Komputero-
wych. Kurs ECDL kierowany jest do wszystkich bez względu na wiek. Uczestni-
kami takiego kursu są bardzo często osoby dorosłe, które chcąc dopasować się do 
obecnego rynku pracy zmuszone są poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe wła-
śnie o umiejętności komputerowe4. Dlatego też w projektach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego można znaleźć projekty poświęcone 
właśnie informatyzacji społeczeństwa. W ramach działania 2.1. ZPORR w 2006 
roku w Olsztynie zrealizowany został projekt nr 74/6211 „St@ndardy europejskie 
w informatyce − edycja 2”. Projekt ten finansowany był ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, realizowany w ramach 
umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie przez firmę Tech-
pal Sp. z.o.o. Ważnym elementem szkolenia było przeprowadzenie ewaluacji, pod-
czas której uczestnicy oceniali przydatność zdobytej przez nich wiedzy. 
 Szkolenie ECDL, w którym brali udział beneficjenci, składało się z siedmiu 
modułów. Wiedza osób szkolonych na początku kursu była bardzo różna. Średnią 
ocenę wiedzy przed rozpoczęciem szkolenia, a także średnią ocenę przydatności 
wiedzy w obecnej pracy beneficjentów przedstawia tabela 1. 
 

                                                 
3  T. Kasprzak, M. Lasek, Nauczanie informatyki na studiach ekonomicznych, Ekonomia nr 3, 2001, 

str. 159-190. 
4  D. Glaza, E. Wędrowska, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w województwie 

warmińsko-mazurskim, fakty i liczby, w: Współczesne aspekty informacji, red. J. Goliński,  
K. Krauze, SGH, Warszawa 2008, str. 79-86. 
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Tabela 1 
 

Ocena znajomości zagadnień poruszanych w poszczególnych modułach w skali 1-5 
oraz średnia ocena przydatności zdobytej wiedzy w obecnej pracy w skali 1-5 

 

Moduł 
Średnia ocena 

znajomości 
zagadnień 

Średnia ocena 
przydatności 

zagadnień w obec-
nej pracy 

Moduł I „Podstawy technik informatycznych” 3,35 4,29 

Moduł II „Użytkowanie komputerów” 3,41 4,36 

Moduł III „Przetwarzanie tekstów” 3,31 4,53 

Moduł IV „Arkusze kalkulacyjne” 3,03 4,44 

Moduł V „Bazy danych” 2,40 3,78 

Moduł VI „Grafika prezentacyjna i menedżerska” 2,97 4,11 

Moduł VII „Usługi w sieciach informatycznych” 3,55 4,03 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet. 
 
 Jak łatwo zauważyć, zagadnienia z poszczególnych modułów nie były benefi-
cjentom dobrze znane. Odbyte szkolenie pozwoliło im zatem zapoznać się z wielo-
ma nowymi technikami informatycznymi, a także poszerzyć wiedzę na temat już 
znanych i używanych programów oraz poznania wielu nowych możliwości i zasto-
sowań owych programów. Warto zauważyć, że beneficjenci bardzo wysoko ocenili 
przydatność zdobytej wiedzy w ich obecnej pracy. Jedynie przydatność wiedzy  
z zakresu modułu piątego dotyczącego baz danych została oceniona ze średnią po-
niżej 4,0. 
   
 
2. Analiza ankiet ewaluacyjnych 
  
 W ankietach ewaluacyjnych beneficjenci udzielali informacji zarówno na 
temat swoich oczekiwań dotyczących szkolenia, jak i oceny owego szkolenia. War-
to podkreślić, że 48% beneficjentów to osoby w wieku 25-34 lata, a 33% to osoby 
powyżej 35. roku życia. Ponadto aż 69% stanowiły osoby z wykształceniem wyż-
szym magisterskim lub inżynierskim. W szkoleniu wzięły więc udział osoby doro-
słe, które chciały zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy. Ponad 84% osób 
potwierdziło, że miało szczególne oczekiwania, przychodząc na szkolenie. Na py-
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tanie, czy te oczekiwania zostały spełnione, aż 96% respondentów odpowiedziało 
twierdząco (rys. 1). 
 

 
 

Rys. 1. Struktura odpowiedzi na pytanie „Jeśli mieli Państwo szczególne oczekiwania, 
przychodząc na szkolenie, to czy zostały one spełnione?” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet. 

 
 Rysunek 2 przedstawia odpowiedź na pytanie „Czym kierował/a się Pan/i, 
wybierając informatyczny profil szkolenia?” 
 

 
 

Rys. 2. Struktura odpowiedzi na pytanie „Czym kierował/a się Pan/i, wybierając infor-
matyczny profil szkolenia?” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet. 
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 Około 50% badanych kierowało się chęcią zdobycia nowej wiedzy i umiejęt-
ności oraz chęcią ugruntowania i poszerzenia wiedzy. Ponadto na pytanie „Czy 
ogólnie rzecz biorąc, efekty uczestnictwa w projekcie warte były poniesionego 
wkładu?”, jedynie 4% odpowiedziało, że raczej nie. Pozostałe osoby są zatem zda-
nia, że zdobyte umiejętności mogą okazać się im przydatne.  
 W ostatniej części ankiety beneficjenci oceniali odbyte szkolenie w skali pię-
ciopunktowej. Średnią ocenę poszczególnych aspektów szkolenia przedstawia tabe-
la 2. 
 

Tabela 2 
 

Ocena wybranych aspektów szkolenia 
 

Pytanie Średnia ocena 

Czy uważa Pan(i), że zagadnienia poruszane na szkoleniu były aktualne? 4,78 

Czy zdobyta na szkoleniu wiedza jest przydatna w Pana(i) pracy zawodo-
wej? 4,34 

Czy podczas szkolenia uwzględniane były Pańskie indywidualne potrzeby 
i styl pracy? 4,54 

Czy Pan/Pani poleciłby ten kurs innym osobom? 4,81 

Czy wiadomości przekazane podczas kursu zwiększyły Pańską atrakcyj-
ność na rynku pracy? 4,17 

Jak ocenia Pan/(i) przydatność materiałów szkoleniowych w zdobywaniu 
nowej wiedzy? 4,47 

Jak Pan(i) ocenia swoje zaangażowanie w szkolenie? 4,56 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet. 
 
 Wszystkie aspekty szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione przez benefi-
cjentów. Docenili oni zwłaszcza aktualność zagadnień poruszanych na szkoleniu. 
Warto podkreślić, że żadna osoba nie przyznała oceny niższej niż 4. Również przy-
datność wiedzy w pracy zawodowej została wysoko oceniona przez beneficjentów. 
Potwierdza to tezę, że techniki informatyczne mają dziś bardzo szerokie zastosowa-
nie i są bardzo przydatne w wielu dziedzinach życia. Respondenci w dużej mierze 
zauważyli ponadto, że nabyta wiedza zwiększyła ich atrakcyjność na rynku pracy. 
Znajomość technik informatycznych jest bowiem coraz częściej wymagana na wie-
lu stanowiskach i często stanowi jeden z podstawowych wymogów przyjęcia do 
pracy. Warto tu zatem podkreślić, że certyfikat ECDL jest ważny nie tylko w Pol-
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sce, ale w całej Europie, co stanowi dodatkowy atut w szczególności dla tych osób, 
które planują wyjazd za granicę. Beneficjenci chętnie korzystali z możliwości za-
dawania pytań i bardzo wysoko, ze średnią oceną 4,54, ocenili uwzględnienie pod-
czas szkoleń ich indywidualnych potrzeb i stylu pracy, a także swoje zaangażowa-
nie w szkolenie. O tym, jak wiele pożytecznej wiedzy zdołali nabyć podczas kursu 
ECDL, może świadczyć fakt, że ze średnią 4,81 poleciliby oni szkolenie innym 
osobom. Ponadto w pytaniu o kolejną edycję szkolenia ECDL aż 92% beneficjen-
tów wyraziło chęć wzięcia w niej udziału (rys. 3). 
 

 
 

Rys. 3. Struktura odpowiedzi na pytanie „Czy wziąłby Pan(i) udział w kolejnej edycji 
ECDL?” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Jak wynika z przeprowadzonych ankiet, wszystkie aspekty szkolenia ECDL są 
wysoko oceniane przez beneficjentów. Dają im one możliwość rozwoju oraz rozwi-
nięcia umiejętności komputerowych, tak ważnych w dzisiejszych czasach. Ponadto 
warto tu podkreślić, że poza samą wiedzą, jaka została im przekazana, uzyskali oni 
także europejski certyfikat ECDL potwierdzający zdobyte przez nich umiejętności.  
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QUESTIONNAIRE BASED ECDL CERTIFICATE TRAINING QUALITY 
EVALUATION 

 
 

Summary 
 
 The paper presents the ECDL certificate training quality evaluation based on the 
questionnaire returned by beneficiaries of the project devoted to information society 
development. The paper draws attention to the issue of importance of possessing the 
basic computer skills in the present times. Project beneficiaries evaluated both the suit-
ability of skills acquired and the methods of training them in those skills. As indicated 
by the results of the questionnaire based study, the ECDL training allows acquiring the 
knowledge on numerous modern information technologies and expanding the knowl-
edge on already known and used software by presenting many new options and applica-
tions of that software. Additionally, the paper draws attention to the fact that in addition 
to the knowledge that was transferred to the beneficiaries, they obtained the ECDL 
certificate confirming the knowledge they have acquired. 
 

Translated by Jerzy Gozdek 
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INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE W ŚWIETLE EUROPEJSKIEJ 
POLITYKI TRANSPORTOWEJ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Transport jako podstawa rozwoju społeczno-gospodarczego determinuje reali-
zację polityki spójności społecznej i ekonomicznej oraz konkurencyjność gospo-
darki. Na sektor transportu (usługi oraz produkcję środków transportu) przypada 
około 7% unijnego PKB i 5% całkowitego zatrudnienia w 27 krajach UE1.  
 Niestety ten dział gospodarki odpowiedzialny jest też za straty związane  
z jego silnym degradacyjnym wpływem na środowisko i licznymi nieprawidłowo-
ściami w jego rozwoju, utrudniającymi zaspokojenie rosnących potrzeb przewozo-
wych. Straty te leżą u źródła polityki zrównoważonego rozwoju transportu, której 
podstawowe kierunki zostały określone w Białej Księdze „Europejska polityka 
transportowa do 2010 r. – czas na decyzje” z 2001 roku2. Niestety od tego czasu 
niewiele z postulatów w niej przedstawionych udało się wdrożyć. 
 
 

                                                 
1  A sustainable future for transport. Towards an integrated, technology-led and user-

friendly system. European Communities, Luxembourg 2009, s. 8. 
2  White Paper. European Transport Policy for 2010. Time to decide. European Commini-

ties, Luxembourg 2001.  
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1. Problemy polityki transportowej 
 
 Struktura gałęziowa transportu w krajach UE (charakteryzująca się dominacją 
transportu samochodowego, zarówno w przewozach ładunków, jak i pasażerów) 
generuje między innymi takie problemy polityki transportowej, jak: 

− silny degradacyjny wpływ tej gałęzi na środowisko, 
− kongestię, która przyczynia się do utraty takich walorów tej gałęzi jak 

krótki czas i niewielki koszt transportu oraz wzrostu kosztów zewnętrznych 
transportu, 

− ograniczone możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb na poziomie od-
powiadającym współczesnym wymaganiom jakościowym,  

− niewykorzystanie potencjału innych gałęzi, w tym zwłaszcza transportu ko-
lejowego, żeglugi morskiej bliskiego zasięgu oraz transportu wodnego 
śródlądowego, 

− niedostateczny dostęp do obszarów bardziej oddalonych, peryferyjnych. 
 Udział transportu w zużyciu energii nadal przekracza 30%, a emisja gazów 
cieplarnianych ciągle rośnie, pomimo iż inne działy poradziły sobie z tym proble-
mem i odnotowały zmniejszenie emisji (rys.1). Rosnące koszty kongestii szacowa-
ne są na kilka procent PKB, a sukcesy w zwiększaniu stopnia zagrożenia bezpie-
czeństwa, pomimo że znaczne, ciągle jednak są zdecydowanie zbyt mało satysfak-
cjonujące (rys. 2). Liczba ofiar śmiertelnych w transporcie drogowym zmniejszyła 
się w latach 1991-2007 o 44%, celem do roku 2010 jest zmniejszenie tej liczby  
o połowę w stosunku do roku 2001.3  

 
Rys. 1. Emisja gazów cieplarnianych w 27 krajach UE wg sektorów (1990 -1) 

Źródło: opracowanie własne na podst.: EU energy and transport in figures. Statistical 
pocketbook 2009. Directorate - General for Energy and Transport. Luxembourg 2009. 

                                                 
3  A sustainable Future…. s. 10. 
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Rys. 2. Ofiary śmiertelne wypadków drogowych w 27 krajach UE 

Źródło: opracowanie własne na podst.: EU energy… op.cit. 

 
 Pomimo podejmowanych różnych działań zmierzających do zerwania zależ-
ności między wzrostem PKB i popytem na transport zapotrzebowanie na przewozy 
ładunków nadal rośnie zbyt szybko w stosunku do PKB (rys. 3). 
 Straty, jakie dotychczasowe kierunki rozwoju transportu wywołują w różnych 
dziedzinach gospodarki, przede wszystkim w wyniku silnego degradacyjnego od-
działywania na środowisko, skłaniają do podjęcia bardziej energicznych działań, 
które pozwoliłyby na skuteczne zmiany dotychczasowych tendencji. 
 Działania te zmierzać powinny w kierunku: 

− zwiększenia wydajności w transporcie, 
− szerszego wykorzystania przyjaznych dla środowiska gałęzi transportu oraz 

technologii międzygałęziowych,  
− integrację sieci transportowej, jej optymalizację jako całości, a nie zbioru 

elementów infrastruktury poszczególnych gałęzi i krajów, w tym zwłaszcza 
integrację portów lotniczych z koleją dużych prędkości, tworzenie inter-
modalnych terminali,  

− likwidacji kongestii, 
− zmniejszenia degradacyjnego wpływu na środowisko wszystkich gałęzi 

transportu, 
− zwiększenia dostępności, zwłaszcza regionów peryferyjnych, 
− poprawy bezpieczeństwa, 
− poprawy standardów obsługi klienta. 
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Rys. 3. Tempo wzrostu PKB, wielkości przewozów ładunków i pasażerów w 27 
krajach UE (1995 = 100)  
Źródło: opracowanie własne na podst.: EU energy… op.cit. 

 
 Kierunki te ściśle ze sobą powiązane, bowiem np. likwidacja kongestii powo-
duje: 

− zmniejszenie zużycia paliwa, emisji zanieczyszczeń i hałasu oraz poprawę 
bezpieczeństwa i tym samym zmniejszenie kosztów zewnętrznych trans-
portu,  

− poprawę jakości usług transportowych (krótszy czas transportu i większa 
terminowość przewozu), 

− zwiększenie przepustowości sieci transportowej. 
 
 
2. Kierunki zastosowań inteligentnych systemów transportowych  

w transporcie  
 
 Znaczną rolę w tym procesie mogą odegrać działania polegające na wdrażaniu 
inteligentnych systemów transportowych (Intelligent Transportation Systems  
– ITS), które umownie określane są jako inwestycje w „miękką infrastrukturę”. 
Inteligentne systemy transportowe obejmują szeroki zbiór różnorodnych technologii 
(telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych) oraz 
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technik zarządzania stosowanych w transporcie w celu ochrony życia uczestników 
ruchu, ochrony zasobów środowiska, poprawy standardu usług transportowych  
i zwiększenia efektywności funkcjonowania systemu transportowego 
 Potrzeba tego typu działań znalazła swoje odzwierciedlenie w zapisach 
wspomnianej wcześniej Białej Księgi z 2001 r., w której stwierdzono, że inteligent-
ne systemy transportowe powinny odgrywać ważną rolę w procesie racjonalnego 
wykorzystania istniejącej sieci transportowej4. Realizowane przez te systemy usługi 
(tabela 1), umożliwiając sprawne zarządzanie łańcuchami dostaw, pozwalają na 
wzrost efektywności funkcjonowania sektora TSL i w rezultacie poprawę konku-
rencyjności gospodarki europejskiej na arenie międzynarodowej.  
 Stąd też w ramach europejskiej polityki transportowej za kluczowe uznaje się 
kontynuację procesu wdrażania:  

− programu na rzecz inteligentnej mobilności w transporcie drogowym (Iin-
telligent Transport Systems for Road), 

− programu SESAR (Single European Sky ATM Research) mającego na celu 
wykorzystanie nowoczesnych technologii zarządzania ruchem lotniczym  
w ramach jednolitej europejskiej przestrzeni lotniczej, 

− zintegrowanego systemu informacyjnego dla potrzeb identyfikacji, monito-
rowania i raportowania ruchu statków morskich (EU e-Martime initiative),  

− programu ERTMS (European Rail Traffic Management System) mającego 
na celu zwiększenie interoperacyjności pomiędzy krajowymi sieciami 
transportu kolejowego, 

− programu zharmonizowanych usług informacji rzecznej RIS (River Infor-
mation Services) na śródlądowych drogach wodnych UE5. 

 

                                                 
4  Intelligent Transport System. Office for Official Publications of the European Communi-

ties. Luxembourg, 2003, s. 3.  
5  E. Thielmann, Co-Modality – Starter and More Efficient Modes. Intelligent Transport 

Systems For All Modes. Directorate – General for Energy and Transport. European Commission, 
2009, s. 3-15. 
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Tabela 1 
 

Zakres usług realizowanych poprzez Inteligentne Systemy Transportowe 
 

Kategoria usług Rodzaj usług 
Obsługa rynku − wspomaganie planowania transportu (pozyskiwanie zleceń, kompleto-

wanie przesyłek itp.),  
− monitorowanie przesyłek. 

Zarządzanie ruchem  − egzekwowanie przepisów ruchu drogowego, 
− zarządzanie incydentami, 
− zarządzanie infrastrukturą (sterowanie ruchem, tworzenie inteligent-

nych skrzyżowań itp.). 
Zarządzanie pojazdami  − informacje dotyczące warunków na drogach, 

− zautomatyzowane kierowanie pojazdami, 
− zaawansowane systemy monitorujące stan pojazdu, 
− realizacja niezbędnych czynności administracyjnych, 
− automatyczna inspekcja pojazdu na trasie pod kątem bezpieczeństwa, 
− monitorowanie bezpieczeństwa jazdy. 

Zarządzanie transportem 
publicznym 

− zarządzanie przewozami i pojazdami wykorzystywanymi w komunika-
cji publicznej.  

Zarządzanie bezpieczeń-
stwem 

− informacja o wypadkach, 
− informacja o transporcie ładunków niebezpiecznych, 
− zarządzanie akcjami ratowniczymi. 

Elektroniczny pobór opłat − elektroniczne systemy poboru opłat mytowych za korzystanie z infra-
struktury transportu. 

Obsługa klienta − informacje dla podróżnych i kierowców przed podróżą i w czasie jazdy, 
− elektroniczna sprzedaż biletów. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: ITS Polska – Inteligentne Systemy Trans-
portowe (www.itspolska.pl). 
 
 Wykorzystanie w transporcie nowoczesnych technologii informatycznych 
może być źródłem następujących korzyści: 

− zmniejszenie nakładów na infrastrukturę transportu (nawet o 30-35% przy 
zachowaniu dotychczasowej przepustowości), 

− zwiększenie przepustowości sieci transportowej (nawet o 20%) bez dodat-
kowych nakładów inwestycyjnych, 

− wzrost bezpieczeństwa przewozów (redukcja wypadków w transporcie 
drogowym o 40-80%), 

− zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, ogra-
niczenie kongestii6, 

− zmniejszenie czasu podróży (dostawy), opóźnień i zużycia energii, 
− poprawa komfortu podróżowania i warunków pracy kierowców,  

                                                 
6  K. Jamroz, J. Oskarbski, TRISTAR platformą przyszłej integracji transportu w aglomera-

cji trójmiejskiej, w: D. Rucińska, E. Adamowicz (red.), Transport a Unia Europejska. Polski 
transport w europejskiej perspektywie. Zeszyty Naukowe UG ETL, Gdańsk 2006, nr 33. 
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− zwiększenie efektywności poboru opłat za korzystanie z infrastruktury 
transportu, 

− dostarczanie informacji w zakresie potrzeb związanych z utrzymaniem  
i inwestycjami w sieci transportowej, 

− wzrost efektywności zarządzania łańcuchami dostaw poprzez zmniejszenie 
kosztów zarządzania taborem, lepszą koordynację przewoźników, produ-
centów i dystrybutorów ładunków7. 

 Korzyści te pozwalają na złagodzenie problemów europejskiej polityki trans-
portowej dzięki zmniejszeniu degradacyjnego wpływu transportu na środowisko, 
zwiększeniu jego wydajności, poprawie standardów obsługi klienta.  
 Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w transporcie,  
z poszanowaniem zasad kształtowania zrównoważonego rozwoju systemu transpor-
towego, ma istotne znaczenie dla wzrostu efektywności funkcjonowania sektora 
TSL i w rezultacie konkurencyjności gospodarki europejskiej na arenie międzyna-
rodowej.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Skuteczne wdrożenie inteligentnych rozwiązań w transporcie, a w rezultacie 
pełne osiągnięcie potencjalnych korzyści z ich zastosowania wymaga wypracowa-
nia odpowiednich norm i standardów zarówno na poziomie krajowym, jak i mię-
dzynarodowym w odniesieniu do urządzeń informatycznych, ale także i pojazdów 
oraz infrastruktury transportu8.  
 W Polsce korzyści wynikające z zastosowań technologii z zakresu inteligent-
nych systemów transportowych są stosunkowo niewielkie. Z badań wynika, że 
spośród kryteriów wyznaczających jakość usług logistycznych, postulaty użytkow-
ników sektora TSL z punktu widzenia poziomu rozwoju technologii informatycz-
nych są spełniane w najniższym zakresie. Przede wszystkim jest to konsekwencją 
faktu, że proces ten w Polsce wykazuje cechy działań o charakterze fragmentarycz-
nym. Niekompatybilność i niezgodność stosowanych aktualnie systemów stanowi 
poważne utrudnienie dla integracji Inteligentnych Systemów Transportowych. 
 
 

                                                 
7  K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu. Wydawnictwo UG, 

Gdańsk 2009, s. 154. 
8  A sustainable future for transport. Towards an integrated, technology-led and user-

friendly system. European Communities, Luxembourg 2009, s. 25. 
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INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS  
IN THE LIGHT THE EUROPEAN TRANSPORT POLICY PROBEMS 

 
 

Summary 
 
 The main issues of European Transport Policy may be solved by using Intelligent 
Transport Systems (ITS), which comprise action considering travel information and 
planning, traffic management, freight and fleet management, electronic fee collection, 
transport safety, emergency and incident handing. The introduction of ITS allows to 
promote environment – friendly technologies and means of transport, to adjust the level 
of supply to the growing transport demand within the existing territorial limitations and 
to support higher standards of transformation services.    
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DYLEMATY USTANAWIANIA PRIORYTETÓW PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Innowacje, wynalazki należą do kluczowych czynników rozwoju w warun-
kach nowej gospodarki, w coraz większym stopniu stając się źródłem przewagi 
konkurencyjnej1. Oddziaływanie poprzez innowacje uznawane jest za najbardziej 
efektywny instrument polityki regionalnej, która ma niwelować różnice w poziomie 
rozwoju gospodarczego2. Współcześnie występuje zatem coraz większa presja na 
efektywność prac badawczo-rozwojowych, tym bardziej że wielkość środków prze-
znaczonych na tę działalność jest ograniczona. 
 Środki przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe są silnie skoncentrowalne 
w układzie przestrzennym. Nakłady ponoszone na tę działalność w najwyżej rozwi-
niętych krajach świata (G-7) stanowią 84% światowych wydatków na ten cel3. 
Rozwój pozostałych krajów w coraz większym stopniu opiera się na dyfuzji techno-
logii. Dyfuzja może być istotnym czynnikiem przyśpieszającym wzrost gospodar-
czy, jeżeli znacząca część środków przeznaczonych na rozwój związana będzie ze 

                                                 
1 W. Grzywacz, J. Jadźwiński, Istota i uwarunkowania nowej gospodarki, w: Społeczeń-

stwo informacyjne. Wizje i determinanty rozwoju, C. Hales (red.), Wydawnictwo Max, Rzeszów 
2009 s. 46-48. 

2 R. Andersson, The Efficiency of Swedish Regional Policy, The Annals of Regional Sci-
ence 2005, nr 4. P. Gajewski, Teoretyczny model skutecznej polityki regionalnej, w: Zróżnicowa-
nie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, E. Kwiatkowski (red.), Wy-
dawnictwo UŁ, Łódź 2008. 

3 W. Keller, International Technology Diffusion, Journal of Economic Literature, 2004,  
t. 42, s. 752-758. 
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środowiskiem innowacyjnym, a instytucjonalna struktura gospodarki zapewni ich 
pełne i efektywne wykorzystanie. 
 Prace badawczo-rozwojowe są ryzykowną inwestycją w wytwarzanie wiedzy. 
Zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się podejmowane są wysiłki 
mające na celu ustanowienie systemu priorytetów badawczych. Wymaga to stoso-
wania procedur badawczych związanych z ekonomią, bowiem ta dyscyplina nauki 
dysponuje zestawem metod pozwalających na określenie alternatywnych inwestycji 
przy ograniczonych zasobach. Poszukiwanie procedur ustanawiających priorytety 
powiązane jest również z działalnością grup społecznych. Szczupłość środków 
powoduje, że podmioty odpowiedzialne za ich alokację znajdują się pod wpływem 
presji wywieranej przez polityków, przedsiębiorców, obrońców środowiska itp. 
Presja ma doprowadzić do alokacji środków odpowiadającej ich zainteresowaniom. 
Pracownicy nauki także mogą wywierać silny nacisk, aby podział środków umożli-
wił osiągnięcie korzyści, które ich zdaniem mogą być wynikiem prac badawczych. 
Procedury ustanawiania parytetów ułatwiają zatem mediacje między skonfliktowa-
nymi stronami. 
 Opracowanie koncentruje się na dylematach związanych z ustanawianiem 
priorytetów badawczych, a szczególnie na określaniu systemu wag i mierzeniu 
efektów prac badawczo-rozwojowych. Nie odnosi się ono zatem do wszystkich 
problemów ustanawiania priorytetów. Przykładowo nie odpowiada na pytanie,  
w jaki sposób skutecznie związać ekonomistów z omawianą problematyką. 
 
 
1. Relacje między celami prac badawczo-rozwojowych 
 
 Prace badawczo-rozwojowe mogą być ukierunkowane na realizację zarówno 
celów ekonomicznych, jak i społecznych. W literaturze i praktyce występuje duża 
zgodność poglądów, że badania mają przyczyniać się do wzrostu efektywności 
gospodarowania. Natomiast poglądy nt. konieczności i sposobów realizacji celów 
społecznych są zróżnicowane. Odnosi się to do m.in. dystrybucji korzyści między 
grupami dochodowymi, jednostkami terytorialnymi itd. 
 Dobór portfela prac naukowo-badawczych, który maksymalizowałby ekono-
miczną efektywność, stanowi duże wyzwanie dla podmiotów dokonujących aloka-
cji środków. Niezbędne jest bowiem zmierzenie wkładu alternatywnych programów 
w zwiększanie efektywności. Jeszcze większym wyzwaniem jest ustalenie takiego 
zestawu prac badawczych, który maksymalizowałby wiele celów. Wielość celów 
wymaga ustanowienia priorytetów. Niezbędna jest wówczas nie tylko identyfikacja 
specyficznych celów i kwantyfikacja układu alternatywnych programów badaw-
czych w ich realizację, ale również ustalenie systemu wag dla alternatywnych ce-
lów. 
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 Ustalanie systemu wag jest zazwyczaj problematyczne z uwagi na subiekty-
wizm indywidualnych rozstrzygnięć. Subiektywizm wzrasta, gdy decyzje podej-
mowane są przez tych, dla których wyniki rozstrzygnięć decydują o ich pozycji 
zawodowej. Rozważając wielość celów, należałoby także ustalić, czy badania po-
siadają komparatywną przewagę w stosunku do innych instrumentów realizujących 
cele społeczne. Innymi słowy − czy badania są wystarczająco efektywnym sposo-
bem realizacji cełow społecznych. 
 Cele ekonomiczne i społeczne często są względem siebie konkurencyjne. 
Odnosi się to m.in. do polityki spójności realizowanej w Unii Europejskiej. Wiele 
prac badawczych podaje w wątpliwość efektywność stosowania polityki spójności. 
Instrumenty polityki strukturalnej i regionalnej mają niewielki związek z przyśpie-
szonym wzrostem gospodarczym4. Fundusze strukturalne nie są w stanie wywołać 
trwałego wzrostu w regionach zapóźnionych5. 
 Istota relacji między preferencjami a różnorodnymi celami może być przed-
stawiona za pomocą swoistego rodzaju funkcji dobrobytu. Wprawdzie ta idea pod-
lega krytyce, to jednak jest dosyć często stosowana w analizach ekonomicznych6. 
 Najprostszy przypadek, gdy tylko dwa cele są przedmiotem rozważań, został 
zaprezentowany na rysunku 1. Oś horyzontalna mierzy efektywność (E), zaś oś 
wertykalna stopień realizacji celów społecznych (w określonych warunkach może 
to być równość, która jest przedmiotem rozważań w koncepcjach sprawiedliwości 
społecznej). Krzywa W1 obrazuje maksymalne kombinacje efektywności i celów 
społecznych, które można osiągnąć za pomocą różnego zbioru programów badaw-
czych wchodzących w skład portfela. 
 Opisana powyżej sytuacja obrazuje swoistą przechodniość; aby w większym 
stopniu zrealizować jeden cel, niezbędna jest częściowa rezygnacja z realizacji 
drugiego celu. Punkt A na wykresie 1 przedstawia sytuację, gdy portfel zadań ba-
dawczych został tak dobrany, aby osiągnąć maksymalną efektywność (E4). Ruch 
wzdłuż krzywej W1 od punktu A pozwala ocenić, z jakiej części efektywności nale-
ży zrezygnować, dążąc do zwiększenia realizacji celów społecznych. 
 Krzywa oznaczona symbolem WO1 jest swego rodzaju krzywą obojętności 
wyrażającą gotowość do substytucji między efektywnością a celami społecznymi. 
Przedstawia ona najwyższy poziom dobrobytu, który – przy określonych preferen-
cjach – może zostać osiągnięty poprzez różne kombinacje efektywności i realizacji 

                                                 
4 M. Boldrin, F. Canova, Inequality and Convergence in Europe's Regions Reconsidering 

European Regionals Policies, Economic Policy, 2001 nr 32, s. 205-253. 
5 A. Rodriguez-Pose, U. Fratesi, Między rozwojem a polityką społeczną – europejskie fun-

dusze strukturalne w regionach Celu 1, Studia Regionalne i Lokalne, 2004, nr 3. 
6 Np. B. Gardiner, Efficient Redistribution Through Commodity Markets, American Jour-

nal of Agricultural Economics, 1983, t. 65. G. W. Norton, P. G. Pardey, J. M. Alston, Economics 
Issues in Agricultural Research Priority Setting, Southern Journal of Agricultural Economics, 
1992, vol. 74. 



Kazimierz Zieliński 76

celów społecznych wynikające ze zmiany portfela programów badawczych. Opty-
malną strukturę przedstawia punkt B(E1R2). Aby osiągnąć równość na poziomie R2, 
a nie R1 niezbędne jest poniesienie kosztu alternatywnego w postaci rezygnacji  
z części efektywności (E4-E1). Przy określonych preferencjach tę rezygnację można 
uważać za uzasadnioną. 
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Rys. 1. Relacje między efektywnością a celami społecznymi w procesie ustalania prio-
rytetów badawczych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: G. W. Norton, P. G. Pardey, J. M. Alston, 
Economics Issues in Agricultural Research Priority Setting, Southern Journal of Agri-
cultural Economics, 1992, vol. 74. 

 
2. Preferencje i system wag 
 
 Jeżeli nawet występuje daleko idąca zgodność poglądów co do celów, które 
powinny być realizowane, to niezwykle trudno określić jest wagi dla poszczegól-
nych celów. Wagi są wyrazem preferencji osób uczestniczących w systemie podej-
mowania decyzji. Należałoby zatem określić, czyje preferencje i w jakim stopniu 
powinny być uwzględnione. Nie można bowiem opierać się na preferencjach 
wszystkich zainteresowanych. 
 Ustalanie systemu wag można przynajmniej częściowo zobiektywizować, 
posługując się wywiadami, a w niektórych przypadkach metodą delficką. Jednakże 
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nawet w takich badaniach respondenci nie są w stanie ustalić relacji między kosz-
tami realizacji celów społecznych za pomocą programów badawczo-rozwojowych  
a innymi instrumentami polityki społeczno-ekonomicznej. Generalnie rzecz ujmu-
jąc, podejmujący decyzje o finansowaniu prac badawczych nie są skłonni do rezy-
gnacji z dużej części programów ukierunkowanych na efektywność. Krzywa W1 
jest zatem styczna do WO1 w pobliżu punktu A. 
 Koncepcja polityki zwiększającej stopień realizacji celów społecznych zazwy-
czaj wiąże się z koniecznością rezygnacji z części efektywności. Najlepszym wa-
riantem polityki jest ten, który wymaga rezygnacji z najmniejszej części efektywno-
ści w dążeniu do osiągnięcia pożądanego poziomu realizacji celu społecznego. 
Innymi słowy − realizacja celów społecznych winna dokonywać się za pomocą 
najlepszych możliwych instrumentów, a więc po najniższych kosztach. Na rysunku 
1 zamieszczono dodatkową krzywą transformacji (W2) przedstawiającą kombinacje 
efektywności i celów społecznych, które można osiągnąć poprzez zmiany relacji 
między portfelem badawczym a innymi instrumentami polityki, np. systemem po-
datkowym, transferami dochodów. 
 Krzywa W2 nie może znajdować się poniżej W1, czyli krzywej, która oznacza 
realizację zamierzonych celów jedynie poprzez politykę badawczo-rozwojową. 
Sytuacja taka nie jest bowiem ekonomicznie uzasadniona. WO2 jest najwyżej poło-
żoną krzywą obojętności, która jest styczna do W2 w punkcie C. Optymalna struk-
tura instrumentów implikuje zatem wyższy stopień realizacji zarówno celów eko-
nomicznych, jak i społecznych. Kombinacja polityki badawczo-rozwojowej i in-
nych instrumentów stanowi zatem bardziej efektywny sposób realizacji zarówno 
celów ekonomicznych, jak i społecznych. Powyższe rozważania prowadzą do wy-
rażenia opinii, że polityka badawczo-rozwojowa powinna być formułowana w holi-
styczny sposób, a więc zawierać odniesienie do możliwości realizacji zamierzonych 
celów za pomocą różnego zestawu instrumentów. 
 Poglądy nt. możliwości realizacji celów społecznych za pomocą programów 
badawczo-rozwojowych są wysoce zróżnicowane. Wielu decydentów podkreśla, że 
badania nie są istotnym instrumentem dystrybucji. Inni oraz grupy nacisku przeko-
nują, że stosowanie tego instrumentu wywołuje istotne skutki dystrybucyjne. Kosz-
ty transakcyjne wynikające z wykorzystywania badań do realizacji celów dystrybu-
cyjnych są bowiem niższe aniżeli te, które wynikają z ewentualnego alternatywnego 
użycia subsydiów i polityki podatkowej. Można nawet spotkać sugestie, że polityka 
badawczo-rozwojowa jest w stanie zniwelować negatywne dystrybucyjne skutki 
stosowania innych polityk. Niezbędnym warunkiem wypracowania właściwego 
stanowiska jest zatem posiadanie precyzyjnych informacji odnośnie do kosztów 
przekształceń w portfelu badawczym oraz kosztów uwzględniania celów o charak-
terze pozaekonomicznym. 
 Koszty zmian portfelu badawczego związane są z realizacją odmiennych grup 
preferencji. Inne priorytety powinny zostać ustanowione na szczeblu krajowym, 
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regionalnym, centrów badawczych czy też wewnątrz mniejszych jednostek organi-
zacyjnych. Strategiczne decyzje zazwyczaj uwzględniają inwestycje w kapitał ludz-
ki i inne rodzaje kapitału. Decyzje dotyczące poszczególnych projektów, ekspery-
mentów i zadań badawczych to na ogół decyzje krótkookresowe kładące akcent na 
alokację funduszy operacyjnych. Możliwości podmiotów decyzyjnych co do osią-
gania efektów dystrybucyjnych są także ograniczane poprzez priorytety poszcze-
gólnych grup badaczy odnośnie do wybranych kierunków postępowania. 
 
 
3. Dylematy mierzenia efektów 
 
 Rola prac badawczo-rozwojowych w realizacji celów ekonomicznych może 
być mierzona za pomocą zmian nadwyżki ekonomicznej. Efekty ekonomiczne uza-
leżnione są głównie od indukowanych badaniami przesunięć krzywej podaży pro-
duktów. Mierzenie ekonomicznych efektów nie należy do łatwych zagadnień, po-
nieważ: 

− generowane korzyści są w zróżnicowany sposób dystrybuowane pomiędzy 
poszczególnymi rynkami dóbr i czynników wytwórczych, 

− nie wszystkie badania ukierunkowane są na dobra i usługi, 
− efekty ekonomiczne są nie tylko wynikiem wdrażania rezultatów prac ba-

dawczych, ale również innych działań, np. edukacji, 
− rezultaty prac badawczych mogą oddziaływać na jakość produktów, 
− niektóre badania mają na celu modyfikację struktury instytucjonalnej, 
− nie wszystkie badania należą do stosowanych; znacząca część to badania 

podstawowe. 
 Wielkość indukowanych badaniami przesunięć krzywej podaży to najważniej-
szy element korzyści ekonomicznych. Można je wyrazić jako iloczyn obniżki kosz-
tów jednostkowych i liczby objętych tą obniżką jednostek. Mierzenie przesunięć 
podaży w czasie należy do trudnych zagadnień, ponieważ wymaga estymacji: 

− oczekiwanej redukcji kosztów jednostkowych lub wzrostu wydajności pra-
cy, 

− prawdopodobieństwa sukcesu badawczego, 
− czasu niezbędnego do ukończenia prac badawczo-rozwojowych, 
− skali wykorzystywania wyników, 
− długości okresu, w którym będą one stosowane. 

 Estymacja przesunięć podaży wymaga wywiadów z ludźmi, którzy posiadają 
wiedzę zarówno o istocie badań, jak też o problemach ich adresatów. Poprzednie 
doświadczenia mają ograniczoną przydatność. Historyczne dane nt. wcześniejszego 
tempa wdrażania mogą być przydatne, ale tylko wówczas, gdy przyszłość będzie 
analogiczna jak przeszłość. 
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 Oczekiwana redukcja kosztów jednostkowych, wzrost wydajności, prawdopo-
dobieństwo sukcesu badawczego, opóźnienia we wdrażaniu rezultatów prac badaw-
czych to zmienne egzogeniczne, które charakteryzują się niewielką wrażliwością na 
zmiany wysokości nakładów ponoszonych na badania. Można z wystarczającym 
stopniem pewności określić potrzeby niezbędne dla osiągnięcia masy krytycznej lub 
wystąpienia efektów ekonomiki skali. Stosunkowo niewiele natomiast wiadomo  
o postaci funkcji produkcji, a więc funkcji determinującej sens wysiłków w celu 
oceny potencjalnego wpływu prac badawczo-rozwojowych. 
 Teoria ekonomii nie dostarcza wyczerpujących informacji o istocie przesunięć 
podaży indukowanej badaniami. Złożoność problematyki powoduje, że w literatu-
rze prezentowane są różnorodne poglądy nt. wpływu ważniejszych typów badań na 
przesunięcia podaży oraz na dystrybucję korzyści. Zagadnienie to omawiają m.in.  
J. Alston, G. Edwards, J. Freebairn, R. Windner i F. Jarnett7. Gałęziowa krzywa 
podaży stanowi agregację podaży pojedynczych przedsiębiorstw. Przesunięcia 
krzywych gałęzi zależą od wpływu nowych technologii na koszty krańcowe oraz na 
bariery wejścia i wyjścia. Niezbędne jest zatem określenie związku pomiędzy cha-
rakterystykami indywidualnych firm a kosztami marginalnymi i adaptacją techno-
logii, aby przewidzieć, jaki typ przedsiębiorstw może korzystać z opracowanych 
nowych technologii. Aby można było przejść ze szczebla podmiotów gospodarują-
cych na szczebel gałęzi, niezbędne są informacje o liczbie przedsiębiorstw w prze-
kroju wyszczególnionych typów oraz kompletna teoria agregacji. Przy tak sformu-
łowanych wymaganiach w praktyce niezbędne jest przyjęcie założeń upraszczają-
cych. 
 Wielkość korzyści oraz ich rozkład kształtowane są również przez czynniki  
o charakterze rynkowym. Są to m.in.: wrażliwość popytu i podaży na zmiany cen, 
handlu, instrumenty polityki ekonomicznej kształtujące sytuację na rynku. Innymi 
słowy − rozkład korzyści z badań uzależniony jest od możliwości dyfuzji technolo-
gii, rozmiarów handlu międzynarodowego, polityki cenowej, sprawności mechani-
zmu rynkowego, sposobów zaangażowania systemu produkcji i marketingu. 
 Reasumując, można wyrazić opinię, że dotychczas największy postęp osią-
gnięto w mierzeniu korzyści badawczych, które przejawiają się obniżką kosztów 
jednostkowych lub zwiększeniem wydajności. Zdecydowanie trudniejsza sytuacja 
jest wówczas, gdy korzyści przejawiają się poprawą jakości produktu, udoskonale-
niem instytucji lub zostają osiągnięte w badaniach podstawowych. Niezwykle trud-
no jest określić korzyści w sytuacji, gdy są one wspólnym efektem prac analitycz-
nych, transferem technologii i systemu edukacji. 
 

                                                 
7 J. Alston, G. Edwards, J. Freebairn, Market Distortion and Benefits From Research, 

American Journal of Agricultural Economics, 1988, vol. 70. R. Lindner, F. Jarnett, Supply Shifts 
and the Size of Research Benefits, American Journal of Agricultural Economics, 1978, vol. 60. 
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Podsumowanie 
 
 Ustalanie systemu wag w oparciu o mierzone lub przewidywane korzyści  
z prac badawczo-rozwojowych jest zagadnieniem złożonym i budzi kontrowersje. 
Jest to zadanie o szczególnie dużym ciężarze gatunkowym, szczególnie wówczas, 
gdy korzyści jest trudno zidentyfikować. W praktyce najczęściej stosowane są sto-
sunkowo proste procedury ustalania priorytetów. Dąży się bowiem do tego, aby 
proces ustalania priorytetów nie był złożony i równocześnie obejmował cały wa-
chlarz programów badawczych, nawet te, których skutki jest niezmiernie trudno 
oszacować. Dążenie to nasila się, gdy podmioty dokonujące alokacji środków mają 
małe doświadczenie w zakresie oceny korzyści i ustalania priorytetów. 
 Pomiar korzyści z prac badawczo-rozwojowych tworzy wiele problemów, 
których dotychczas nie rozwiązano. Osoby zaangażowane w ustalanie priorytetów 
nie są zatem wystarczająco wyposażone w instrumenty badawcze. Stosowanie wie-
lu sugerowanych rozwiązań charakteryzuje się dużą pracochłonnością, a więc wy-
maga stosunkowo dużych nakładów czasu. Zastosowanie tych rozwiązań wymaga 
zatem skupienia uwagi na procedurach otrzymywania złożonych informacji, dysku-
sjach i instytucjonalizacji procesu. 
 Ograniczoność środków powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie na coraz bar-
dziej doskonałe procedury ustalania priorytetów. Szczególnie odnosi się to do pro-
cesu podejmowania decyzji o charakterze strategicznym. Mimo istotnego postępu  
w mierzeniu korzyści badawczych, procedury szacowania wielkości przesunięć 
podaży i innych efektów prac badawczo-rozwojowych w dalszym ciągu wymagają 
wielu wysiłków. Istotnym problemem jest też komunikowanie się między podmio-
tami alokującymi oceny i konstruującymi systemy priorytetów a realizatorami ba-
dań. 
 Precyzyjny system priorytetów badawczych może być pomocny w mediacjach 
i procesie informowania o podjętych decyzjach dotyczących prac badawczych. Jest 
to szczególnie istotne na szczeblu strategicznym. Z drugiej jednak strony procedu-
ry, które pozwalają na całkowitą kwantyfikację, prawdopodobnie są niezbyt przy-
datne na szczeblu projektów; procedury ad hoc mogą być bardziej efektywne, gdyż 
nie wymagają ponoszenia wysokich nakładów. 
 System ustalania priorytetów badawczych ciągle powinien być poddawany 
restrukturyzacji, powinien bowiem tak kształtować projekty badawcze, aby odpo-
wiadały zmianom popytu. Studia badawcze powinny być ukierunkowane nie tylko 
na ustalanie korzyści i systemu priorytetów, ale również na niesprawności otaczają-
ce ten proces badawczy. Zagadnienie to nie może być ignorowane szczególnie  
w studiach ex post. 
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DILLEMAS OF RESEARCH PRIORITY SETTINGS 
 
 

Summary 
 
 Priority setting under multiple objectives involves both identifying the specific 
objectives and measuring the contributions of alternative research programs to each of 
them as well. The paper focuses on three main issues: specifying, weightening the alter-
native objectives and measuring research performance against objectives. 
 

Translated by Kazimierz Zieliński 
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Wprowadzenie 
 
 W dobie ostrej i wciąż rosnącej konkurencji wśród przedsiębiorstw wykorzy-
stujących Internet jako kluczowy kanał sprzedaży wiedza na temat czynników, 
które skutecznie wpływają na podejmowanie decyzji nabywczych, nabiera coraz 
większego znaczenia. Jest to warunek konieczny do skonstruowania takiej oferty  
i sposobów dotarcia z informacją o niej, która najlepiej sprosta oczekiwaniom 
klientów. 
 Internetowy sektor Business-to-Consumer (B2C) charakteryzuje olbrzymia 
zmienność, widoczna zwłaszcza wśród sklepów internetowych (część z nich znika  
z rynku, jednak bardzo szybko pojawiają się nowe). Według danych pochodzących 
z pasażu handlowego Sklepy24.pl, w 2008 roku w Internecie działało około 5 tysię-
cy sklepów współpracujących z pasażem, natomiast w pierwszym kwartale 2010 
roku było ich już ponad 6,7 tysiąca. W dużej części zasypywały one konsumentów 
tradycyjnymi działaniami promocyjnymi powiązanymi z produktem i ceną, które 
niczym nie wyróżniały nadawcy takich komunikatów spośród innych sklepów  
o podobnym profilu działalności. Często stosowane przez sklepy działania były  
z punktu widzenia konsumentów niepotrzebne, a nawet odbierane jako niechciane 
informacje.  
 Z danych pochodzących z badań firmy Gemius SA wynika, iż trend wzrostowy 
liczby osób deklarujących przynajmniej jednokrotne zakupy przez Internet utrzy-
muje się od 2005 roku. W 2008 roku dwie trzecie użytkowników Internetu dekla-
rowało przynajmniej jednokrotny zakup towaru lub usługi w Sieci (66% − 10,43 
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mln internautów), w 2005 roku było ich 41% − 3,98 mln internautów (grupa wie-
kowa od 15 lat wzwyż)1. 
 Właśnie dynamicznie wzrastająca liczba polskich konsumentów dokonujących 
zakupów on-line oraz zyski z handlu elektronicznego osiągane w sektorze B2C  
(w 2008 roku wartość tego sektora wyniosła 11,01 mld PLN2), przekonują han-
dlowców nieobecnych w Internecie do przemyślenia strategii działania i przychyl-
niejszego spojrzenia na sieć jako nowy kanał kontaktu z klientami. 
 W artykule internetowe serwisy handlowe3 zdefiniowano jako dwie ogólne 
kategorie:  

− firmy prowadzące poprzez Internet sprzedaż towarów i usług. Niektóre 
spośród tych firm sprzedają własne lub pochodzące od innych przedsię-
biorstw produkty wyłącznie poprzez sklepy internetowe; inne wykorzystują 
do tego również kanały tradycyjne;  

− organizatorów rynków działających jako pośrednicy handlowi, umożliwia-
jąc kontakt sprzedających z kupującymi. W tej kategorii wyróżniono ser-
wisy aukcyjne, pasaże handlowe oraz porównywarki cen. 

 

 
 
Rys. 1. Etapy przeprowadzonych badań empirycznych 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Chcąc sprawdzić, poprzez jakie działania internetowe serwisy handlowe stara-
ją się oddziaływać na konsumentów oraz jakie czynniki zdaniem konsumentów 
wpływają na podejmowanie przez nich decyzji zakupowych, autorka zdecydowała 

                                                 
1  M. Pelc, M. Karbowski, Polski Internet 2008/2009, w: Gemius, Warszawa: luty 2009, s. 6 

i 60-61, http://www.gemius.pl. 
2 Polski rynek e-commerce (brak autora) w: Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, 

25.03.2009, s. 1, http://www.smb.pl. 
3  Za przedsiębiorstwo handlowe należy uznać jednostkę gospodarczą (zespół ludzi, środ-

ków materialnych i finansowych) wyodrębnioną organizacyjnie, ekonomicznie i prawnie, wyspe-
cjalizowaną w prowadzeniu działalności w sferze obrotu towarowego, czyli w dokonywaniu 
transakcji zakupu towarów w celu ich dalszej odsprzedaży. Podaję za: M. Sławińska: Zarządzanie 
przedsiębiorstwem handlowym. PWE, Warszawa 2002, s. 19. 
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się na przeprowadzenie badań empirycznych składających się z trzech etapów4 
(rysunek 1)5.  
 W pierwszym etapie badaniami objęto studentów studiów stacjonarnych ma-
gisterskich, wydziałów zarządzania i przedsiębiorczości, trójmiejskich uczelni pu-
blicznych6. Badania objęły swym zasięgiem 55,09% populacji badanej. W sumie  
w badaniu wzięło udział 416 respondentów w wieku 23-28 lat. Sondaż odbył się na 
terenie wytypowanych uczelni7. W badaniu właściwym przeprowadzonym pomię-
dzy 1 grudnia 2008 roku a 20 stycznia 2009 roku zastosowano pomiar w formie 
ankiety bezpośredniej. 
 Wyniki uzyskane z badań konsumentów stanowiły podstawę do przeprowa-
dzenia drugiego etapu badań wśród wybranych sklepów internetowych wymienio-
nych w pierwszym etapie. Zastosowano pomiar sondażowy w formie ankiety inter-
netowej. Przeprowadzono ją w dniach 9-28 lutego 2009 roku. W badaniu wzięło 
udział 25% zaproszonych sklepów.  
 Trzeci etap badań został przeprowadzony po zakończeniu drugiego etapu. 
Ankieta była skierowana wyłącznie do internetowych pośredników handlowych, 
których nazwy zostały wymienione w pierwszym oraz w drugim etapie badań.  
W trzecim etapie również zastosowano pomiar sondażowy w formie ankiety inter-
netowej. Kwestionariusz wypełniło 43,75% zaproszonych internetowych pośredni-
ków handlowych. Badanie przeprowadzono w dniach 1-15 czerwca 2009 roku. 
 
 

                                                 
4  W artykule zaprezentowano jedynie część wyników uzyskanych w badaniach. 
5  Do najważniejszych przesłanek podjęcia badań należały m.in.:  
− wzrastająca z roku na rok liczba polskich internautów robiących zakupy w sieci. Naj-

większą grupę stanowiły osoby w wieku 20-29 lat, wśród których dużą grupą byli studenci  
(M. Pelc, M. Karbowski, Polski Internet 2008/2009, op.cit., s. 60);  

− według danych uzyskanych z badań pilotażowych, wśród studentów publicznych uczelni 
trójmiejskich, studiujących na wydziałach zarządzania i przedsiębiorczości, w wieku 20-22 lat, aż 
92,31% nigdy wcześniej nie kupowało produktów przez Internet. Natomiast w grupie studentów 
w wieku 23-24 lat aż 92,86% respondentów dokonało tego typu zakupu choć raz. Wielu studen-
tów, będących na dwóch ostatnich semestrach studiów, starało się łączyć studia z pracą, co wpły-
wało na ich większą niezależność finansową niż w przypadku młodszych roczników. 

− brak innych kompleksowych badań konfrontujących ze sobą opinie konsumentów i opinie 
przedstawicieli internetowych serwisów handlowych na temat czynników oddziaływania na 
konsumentów. 

6  W badaniu zastosowano kwotowy dobór próby. Przyjętymi w badaniu kwotami były: 
uczelnia, wydział oraz rodzaj studiów. 

7  Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Akademia Morska w Gdyni. 
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1. Jak konsumenci postrzegają działania rynkowe stosowane przez internetowe 
serwisy handlowe? 

 
 Wśród respondentów przeważała grupa w wieku 24 lat (58,52%), następną 
pod względem liczności grupę stanowili studenci w wieku 23 lat (30,62%). Pozo-
stałe osoby (25-28 lat) stanowiły zaledwie 10,86% ankietowanych. 
 Większość respondentów poszukiwanie towarów i usług rozpoczynała od 
przeglądania wyników w wyszukiwarkach (29,23% wszystkich odpowiedzi). An-
kietowani przeszukiwali także oferty znanych serwisów aukcyjnych (26,59% od-
powiedzi), sklepów internetowych (20,90% odpowiedzi), korzystali z ofert porów-
nywarek cen (18,78% odpowiedzi), przeglądali fora dyskusyjne oraz pytali o radę 
znajomych. 
 Wśród ankietowanych niemal co drugi robił zakupy zarówno w sklepach, jak  
i w serwisach aukcji internetowych. Liczniejsza była grupa respondentów, która 
kupowała za pośrednictwem serwisów aukcyjnych niż sklepów internetowych.  
 Wśród czynników, które mogłyby skłonić respondentów do częstszego doko-
nywania zakupów, najliczniej wymieniano niższe ceny (21,68% wszystkich odpo-
wiedzi). Na kolejnych miejscach znalazły się niższe koszty dostarczenia zakupio-
nego produktu (14,67% odpowiedzi), większa pewność, że produkt zostanie dostar-
czony (11,03% odpowiedzi), bezpieczne dokonywanie płatności (10% odpowiedzi), 
lepsza sytuacja finansowa respondentów, specjalne oferty lub obniżki, szybsze 
dostarczanie produktów, szerszy asortyment oraz lepsza prezentacja i wyższa ja-
kość produktów. 
 Według respondentów największymi zaletami sklepów, w porównaniu z za-
kupami na aukcjach internetowych, były: większa pewność, że towar zostanie do-
starczony, większa wiarygodność informacji, a także większa pewność otrzymania 
towaru zgodnego z zamówieniem. 
 Jako zalety serwisów aukcyjnych ankietowani wymieniali najczęściej: niższe 
ceny, większy wybór produktów oraz bardziej szczegółowe opisy produktów. 
W większości przypadków respondenci uważali, że kupowanie przez Internet jest 
tańsze oraz zajmuje mniej czasu niż w sklepach tradycyjnych. Jednak duża grupa 
ankietowanych uważała również, że zakupy w sieci są ryzykowne. 
 Najczęściej wymienianymi powodami dokonywania zakupów, zarówno  
w sklepach on-line, jak i w serwisach aukcji internetowych, były: niższe ceny niż  
w sklepach tradycyjnych, możliwość złożenia zamówienia o każdej porze dnia  
i nocy oraz dostawa do domu. 
 Wśród czynników, które według respondentów skutecznie wpływają na decy-
zje dokonywania zakupów w Internecie, przeważała obniżona cena produktu. 
Czynnik ten pojawił się w ponad 30% wszystkich odpowiedzi respondentów. Na 
drugim miejscu wymieniano informacje od rodziny i znajomych (13,82% wszyst-
kich odpowiedzi), a na trzecim i czwartym miejscu znaną markę produktu (11,51% 
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wszystkich odpowiedzi) oraz bonusy i gratisy (10,01% wszystkich odpowiedzi). Na 
dalszych miejscach znalazły się: reklama, pozytywnie kojarząca się marka serwisu 
handlowego, informacje od sprzedawcy oraz odpowiednie wyeksponowanie pro-
duktu w serwisie handlowym. Niewiele osób zaznaczało, iż wpływ na decyzje za-
kupowe mają: eventy, sponsoring, konkursy, interesujący wygląd produktu lub 
opakowania, ulotki, przesyłki przychodzące na adres domowy oraz notatki prasowe 
dotyczące nowości produktowych. 
 Wielu respondentów spotykało się także z brakiem istotnych informacji na 
stronach sklepów oraz aukcji internetowych. W przypadku sklepów najczęściej 
brakowało odpowiedniego opisu i prezentacji produktu, informacji na temat jego 
dostępności oraz ważnych informacji o sklepie. Natomiast na stronach aukcji inter-
netowych najczęściej brakowało odpowiedniego opisu i zdjęć produktu, informacji 
potwierdzających wiarygodność sprzedającego oraz informacji dotyczących wydat-
ków związanych z dostawą do odbiorcy. 
 Podczas dokonywania zakupów w sieci respondenci spotykali się również  
z nieprawdziwymi informacjami zamieszczanymi zarówno w sklepach interneto-
wych, jak i na stronach aukcji. W sklepach nieprawdziwe informacje najczęściej 
dotyczyły: opisów produktów, ukrywania ich wad i słabych stron, podawania fał-
szywych informacji dotyczących wydatków związanych z przesyłką oraz ostatecz-
nej ceny produktu. Na stronach aukcji internetowych respondenci spotykali się 
dokładnie z tymi samymi nieprawdziwymi informacjami. 
 Ankietowani spotykali się też z problemami innego typu. W sklepach interne-
towych najczęściej: musieli długo oczekiwać na zakupiony produkt, występowały 
kłopoty z gwarancją, reklamacjami oraz zwrotem zakupionego towaru, mieli trud-
ności ze znalezieniem produktu na stronach sklepu oraz spotykali się z niewłaściwą 
obsługą klienta. Dwa pierwsze problemy występowały również w przypadku aukcji 
internetowych. Oprócz nich respondenci wymieniali także niezadowolenie z otrzy-
manych produktów.  
 Napotkane w sklepach internetowych podczas robienia zakupów problemy 
zniechęciły skutecznie do kupowania w nich prawie 90% respondentów. Podobnie 
było z nierzetelnymi sprzedawcami, wystawiającymi produkty na aukcjach interne-
towych. Ich postępowanie skutecznie wpływało na rezygnację około 90% ankieto-
wanych z dalszych zakupów. 
 
 
2. Jak sklepy internetowe postrzegają prowadzone przez siebie działania  

rynkowe? 
 
 W przeważającej liczbie sklepy uczestniczące w badaniu miały charakter wie-
lobranżowy (69,23%). Ankietowani najczęściej wymieniali następujące kategorie 
produktów: telefony komórkowe i akcesoria; sprzęt fotograficzny; sprzęt 
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RTV/AGD oraz sprzęt komputerowy. Następnie podawano oprogramowanie kom-
puterowe, gry komputerowe oraz kosmetyki. Na trzecim miejscu pod względem 
liczby sprzedających je sklepów znalazły się artykuły dziecięce i zabawki. Najrza-
dziej wymieniano kategorie: wyposażenie wnętrz i dekoracje; biżuterię i zegarki; 
narzędzia; sprzęt turystyczny, samochody i akcesoria motoryzacyjne oraz produkty 
spożywcze. 
 Sklepy internetowe wykorzystywały szeroki wachlarz możliwości dotarcia do 
konsumentów z informacją o sklepie oraz jego ofercie. Jednak przedstawiciele 
sklepów najczęściej wymieniali dodawanie adresu sklepu do wyszukiwarek interne-
towych i katalogów internetowych oraz przesyłanie informacji pocztą elektro-
niczną.  
 Ankietowani nie zawsze wiedzieli, w jaki sposób angażować konsumentów do 
promowania sklepu internetowego. Podawali wiele odpowiedzi, jednak duża część 
dotyczyła przedsięwzięć związanych z promocją sprzedaży, która wpływa pobudza-
jąco na konsumentów jedynie w krótkim czasie i nie powoduje wytworzenia lojal-
ności wobec sklepu. Takie działania nie służą przekształcaniu konsumentów  
w ambasadorów marki sklepu. Najczęściej twierdzono, że oferowanie dobrej jako-
ści produktów, dobrej obsługi oraz niskich cen przekłada się na polecanie sklepu 
innym konsumentom. 
 Czynnikami, które zdaniem osób biorących udział w badaniu wpływały na 
dokonywanie zakupów w reprezentowanych przez nich sklepach, były najczęściej: 
bardzo duży asortyment, wygląd sklepu oraz pewność, że produkt zostanie dostar-
czony.  
 Z kolei wśród czynników powodujących brak ponownych odwiedzin w skle-
pie najczęściej wymieniano trudności ze znalezieniem poszukiwanego produktu. 
Odpowiedź ta wskazuje na to, iż pojęcie dużego asortymentu jest względne i tak 
naprawdę obiektywnie mogą go ocenić jedynie konsumenci.  
 Wśród sposobów zachęcania do ponownych odwiedzin sklepów najczęściej 
wymieniano wysyłanie pocztą elektroniczną informacji o ofertach promocyjnych. 
 Ofertę wszystkich sklepów można było znaleźć w najpopularniejszej w Polsce 
wyszukiwarce Google. Optymalizacją sklepów internetowych oraz ich pozycjono-
waniem w wyszukiwarkach najczęściej zajmowali się pracownicy sklepów. 
 Sklepy pośrednio oddziaływały na konsumentów za sprawą współpracy  
z internetowymi pośrednikami handlowymi, takimi jak: porównywarki cenowe 
(współpracowały z nimi wszystkie sklepy biorące udział w badaniach), serwisy 
aukcji internetowych (współpracowało z nimi 69% badanych sklepów), pasaże 
handlowe (77% sklepów uczestniczących w badaniach).  
 Taka współpraca przynosiła sklepom korzyści w postaci zwiększenia ruchu 
konsumentów na ich stronach internetowych. Wynika to z intensywnych działań 
promocyjnych prowadzonych przez internetowych pośredników handlowych, co 
przekłada się na dużą liczbę internautów odwiedzających ich strony. Im więcej 
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informacji jest w serwisie i im jest on bardziej znany dzięki stosowanym działa-
niom, tym częściej jest odwiedzany przez konsumentów. Pracownicy sklepów in-
ternetowych zdawali sobie sprawę z tego, że współpraca z silnym pośrednikiem 
handlowym opłaca się. W takiej sytuacji dotarcie do konsumentów wiąże się z dużo 
niższymi kosztami promowania sklepu internetowego w sieci.  
 
 
3. Jakie działania rynkowe stosują internetowi pośrednicy handlowi? 
 
 Najliczniejszą grupą pośredników handlowych biorących udział w badaniu 
stanowiły porównywarki cen. Na kolejnym miejscu pod względem liczności znala-
zły się serwisy aukcji internetowych. W badaniach wziął udział tylko jeden z zapro-
szonych pasaży handlowych. 
 W większości serwisów internetowych biorących udział w badaniu za działa-
nia marketingowe, w tym również te z zakresu komunikacji marketingowej, odpo-
wiadały działy marketingu. Głównym medium, wykorzystywanym w tych kontak-
tach z klientami, był Internet. 
 Przy promowaniu swojej marki internetowi pośrednicy handlowi najczęściej 
wykorzystywali: interesujący wygląd serwisu oraz funkcjonalny układ informacji, 
dodawanie adresu serwisu do wyszukiwarek internetowych, wykupywanie reklamy 
tekstowej w wyszukiwarkach w postaci linków sponsorowanych, uczestnictwo  
w programie Google AdWords, zamieszczanie w serwisach i portalach interneto-
wych artykułów oraz notatek na swój temat (każda z tych odpowiedzi uzyskała 
5,68% wszystkich odpowiedzi). Na drugim miejscu pod względem wyboru znalazły 
się: system Google AdSense, programy partnerskie, programy wymiany linków oraz 
informacje przysyłane pocztą elektroniczną. Najrzadziej wymieniano: reklamę ra-
diową, listy dyskusyjne, reklamę w komunikatorach internetowych, reklamy telewi-
zyjne oraz outdoor.  
 Poprzez swoje działania internetowi pośrednicy handlowi oddziałują na kilka 
grup użytkowników. Pierwszą z nich są konsumenci, zainteresowani dostępnością  
i zawartością serwisów. Im więcej informacji jest w serwisie i im jest on bardziej 
znany dzięki stosowanym działaniom, tym większą ma rzeszę odwiedzających. 
Kolejną grupą użytkowników są sklepy internetowe. Często ich wybór kieruje się  
w stronę tych pośredników, którzy mają znaną markę i których serwisy odwiedzane 
są przez jak największą grupę konsumentów indywidualnych. W stosunku do tych 
dwóch grup użytkowników porównywarki cen, serwisy aukcyjne oraz pasaże stosu-
ją zwykle działania z zakresu komunikacji marketingowej. Innym ważnym elemen-
tem oddziaływania na sklepy internetowe jest niska cena usług. Internetowi pośred-
nicy handlowi dążą do współpracy z jak największą liczbą sklepów, ponieważ duża 
oferta produktowa i informacyjna przyciąga konsumentów.  
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 Ostatnią grupą użytkowników są partnerzy internetowych pośredników han-
dlowych. Współpraca z nimi polegała najczęściej na tworzeniu serwisów interkor-
porowanych w portalach i serwisach internetowych, oznaczonych zarówno nazwą 
pośrednika handlowego, jak i partnera (co-branding). Od kilku lat takie działania 
stosuje z powodzeniem najpopularniejszy w Polsce serwis aukcji internetowych 
Allegro.pl oraz w nieco mniejszym zakresie porównywarka cen Skapiec.pl. Dobrym 
rozwiązaniem, ułatwiającym konsumentom dostęp do informacji, jest tworzenie 
działów lub serwisów o charakterze społecznościowym (mają je: serwis aukcyjny 
Allegro.pl oraz porównywarki cen: Ceneo.pl. Nokaut.pl). Równie popularne było 
zapraszanie różnych serwisów i portali internetowych do programów partnerskich. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Analizując uzyskane dane, wyraźnie widać, iż skuteczność działań rynko-
wych, stosowanych przez internetowe serwisy handlowe, jest różnie oceniana. Kon-
sumenci zwracają szczególną uwagę na cenę, sposób realizowania sprzedaży oraz 
działania posprzedażowe. W szukaniu informacji na temat serwisów handlowych  
i produktów starają się bazować przede wszystkim na źródłach obiektywnych, ta-
kich jak rodzina, znajomi oraz inny internauci. Z kolei internetowe serwisy handlo-
we starają się oddziaływać na swoich klientów głównie za pomocą działań rekla-
mowych, cenowych oraz oferując duży asortyment produktów. Przedstawiciele 
przedsiębiorstw biorących udział w badaniach bardzo rzadko wymieniali działania 
charakterystyczne dla marketingu szeptanego, bazujące na rekomendacji konsu-
mentów. Wyjątkiem była platforma handlowa Allegro.pl, mająca bardzo silną po-
zycję na rynku (lider wśród serwisów aukcji internetowych działających w Polsce). 
W przypadku sklepów internetowych problemem była także niewłaściwa obsługa 
klientów. To wszystko w połączeniu z brakiem innowacyjnych form komunikacji 
marketingowej sprawia, iż sklepy w większości mają problemy z uzyskaniem prze-
wagi konkurencyjnej. 
 Jeszcze do niedawna w Polsce panowało przekonanie, iż sukces w biznesie 
internetowym można osiągnąć tylko poprzez wprowadzenie do sieci oryginalnego 
przedsięwzięcia. Wystarczyło skopiować pomysł, który sprawdził się w USA. 
Przykładów jest wiele, ale do najbardziej znanych można zaliczyć porównywarkę 
cen Skapiec.pl (wzorowana na Pricewatch.com, amerykańskim serwisie porównu-
jącym ceny części komputerowych), księgarnię Merlin.pl (polski odpowiednik ame-
rykańskiego Amazon.com). Jednak samo naśladownictwo nie wystarczy, o czym 
mogli przekonać się właściciele renomowanego serwisu Hoopla.pl, działającego  
w branży AGD-RTV. W 2005 roku sklep miał obroty rzędu 4,6 mln PLN, zaś  
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w 2007 roku sięgały one już 27 mln PLN8. Ogromny wzrost w 2008 roku przeobra-
ził się w upadłość i zadłużenie wobec swoich partnerów. Podobnie było z serwisa-
mi: Vivid.pl, Ulubiony.pl, Sirius.pl. 
 W dobie marketingu partnerskiego wiedza o nabywcach, a zwłaszcza o czyn-
nikach wpływających na ich zachowania, jest kluczowa. Jednak trzeba pamiętać, że 
zachowania i preferencje konsumentów zmieniają się. Bazowanie na danych archi-
walnych, w postaci chociażby historii dokonanych zakupów, może nie odzwiercie-
dlać aktualnych potrzeb nabywców. Autorkę zaniepokoił fakt, iż podczas przepro-
wadzania badań niejednokrotnie spotkała się z opiniami, iż przedsiębiorstwa  
w ogóle nie potrzebują wyników badań, ponieważ ich pracownicy wiedzą wystar-
czająco dużo na temat konsumentów korzystających z ich oferty. Takie lekceważą-
ce podejście występowało szczególnie wśród przedstawicieli małych sklepów inter-
netowych.  
 Reasumując, wzrastająca z roku na rok liczba detalicznych serwisów handlo-
wych sprawia, iż coraz trudniej jest przebić się przez szum informacyjny skutecz-
niej, niż czynią to konkurenci. Wiedza na temat działań istotnych z punktu widzenia 
konsumentów umożliwia zdobycie przewagi konkurencyjnej nad innymi podmio-
tami oferującymi podobne produkty. Dzięki temu można pozyskać usatysfakcjono-
wanych klientów powracających na strony serwisów handlowych, dodatkowo za-
chęcających innych do korzystania z oferty.  
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B2C SECTOR IN POLAND – EXAMINE THE MARKET ACTIVITIES 
UNDERTAKEN BY SELECTED POLISH E-COMMERCE SERVICES 

 
 

Summary 
 
 Recognition of the consumer preferences in relation to the factors by which the 
trading services try to influence the Internet users will enable a better fulfilment of the 
consumers’ expectations and the development of effective forms of communication 
facilitating the sales process. The article presents the chosen findings of three stages of 
the empirical research. 
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RYNEK ICT W POLSCE A ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 
 
 
 
 Rozwój technik ICT jest silnie skorelowany z rozwojem społeczeństwa infor-
macyjnego, techniki te stanowią bowiem fundament rozwojowy nowoczesnej go-
spodarki cyfrowej, przenikają wszystkie sfery życia społeczno-gospodarczego, 
podnoszą poziom produktywności, co ostatecznie skutkuje wzrostem konkurencyj-
ności gospodarki narodowej w świecie. Nasilona w ostatnich latach informatyzacja 
gospodarki jest efektem rozwoju technologicznego. Coraz trudniej wskazać obsza-
ry, gdzie nie znalazły zastosowania. Nowe rozwiązania ICT dokonują przemiany  
w kontaktach międzyludzkich i sposobie prowadzenia biznesu. Usługi oparte na 
technikach ICT stworzyły nową przestrzeń nie tylko informacyjną, ale przede 
wszystkim dystrybucji towarów i usług. Jedną z pierwszych inicjatyw, podjętych  
w ramach odnowionej w Lizbonie w dniu 13 grudnia 2007 r. Strategii Lizbońskiej, 
jest inicjatywa i2010, której jednym z podstawowych celów jest utworzenie jednoli-
tego rynku produktów i usług ICT [1].  
 Omawiając stan rynku ICT, nie sposób pominąć jego wymiaru ekonomiczne-
go. Polska pod względem zajmowanej powierzchni i liczby ludności należy do 
czołowych państw Unii. Z tego powodu odbierana jest przez producentów i dystry-
butorów działających w branży ICT jako ważny rynek zbytu. W Polsce w 2008 r. 
ogólna wartość sprzedaży dóbr i usług sektora ICT osiągnęła poziom 18.510 mln 
euro [2]. Wynik ten w wymiarze ogólnym pozwolił zająć Polsce 7. pozycję w UE, 
tuż przed Szwecją i Belgią. Jednak pozycja Polski ulegnie znacznemu przesunięciu, 
jeżeli osiągnięty wynik ogólny zostanie przedstawiony w układzie bardziej real-
nym, np. w odniesieniu do liczby mieszkańców. Jak widać z rys. 1, pozycja Polski 
uległa znacznemu przesunięciu. Wartość osiągnięta w tym układzie pozwoliła zająć 
21. miejsce na 25 państw UE poddanych badaniu.  
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*bez Cypru i Malty 

 

Rys. 1. Wartość rynku dóbr i usług ICT w krajach UE na 1 mieszkańca, 2008. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EITO i Eurostatu. 

 
 Dynamika rynku ICT w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat w odniesieniu 
do średniej UE wygląda pozytywnie. Pomimo widocznego spadku z poziomu 8,3% 
dla okresu 2006/2005 do poziomu 4,1% − 2009/2008 Polska znalazła się w gronie 
krajów, które utrzymują najwyższy wskaźnik dynamiki [2]. Dla przykładu, w tym 
samym okresie na Węgrzech nastąpił spadek z poziomu 3,2% prawie do zera czy  
w Hiszpanii1 z poziomu 5,1% również do zera, co jest niepokojące. Prawdopodob-
nie Polskę przed spadkiem do tak niskiego poziomu uchronił dynamicznie prze-
prowadzany proces informatyzacji państwa zgodnie z zatwierdzoną przez polski 
rząd w grudniu 2008 roku Strategią rozwoju społeczeństwa informacyjnego do roku 
2013. Stosując powszechnie podawany podział, że rynek ICT to rynek IT i teleko-
munikacyjny, warto zwrócić uwagę na to, jaką część rynku ICT w przypadku Polski 
stanowiły obie wielkości i czy podział ten jest zbliżony do tożsamego w przypadku 
średniej dla UE (rys. 2). Otóż nie. W 2008 r. zdecydowaną część polskiego rynku 
ICT zajął rynek telekomunikacyjny, natomiast w przypadku średniej dla Unii wynik 
ten jest prawie pół na pół. Wynika to zapewne z faktu, że w UE są kraje, które po-
siadają odpowiednio rozwiniętą infrastrukturę telekomunikacyjną i coraz więcej 
nakładów inwestycyjnych kierują na rozwój sektora IT kreującego nowe usługi 
oparte na Internecie i telefonii mobilnej. Przykładami są Wielka Brytania czy 
Niemcy.  

                                                 
1  Hiszpanię wzięto pod uwagę ze względu na zbliżoną do Polski liczbę mieszkańców  

i czynnik geograficzny, Węgry podobną wielkość PKB na mieszkańca. 
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Rys. 2. Udział rynku IT i telekomunikacyjnego w rynku ICT, 2008. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EITO. 

 
 W Polsce w roku 2008 sprzedaż dóbr i usług rynku IT osiągnęła wartość 5.755 
mln euro, co stanowiło blisko 31% rynku ICT. Wynik 5.755 mln euro pozwolił 
zająć 10 pozycję wśród państw UE [2]. Wartość rynku IT osiągnięta w Polsce  
w 2008 r. to 1,9% ogólnej wartości rynku IT dla UE. Może wydawać się to mało, 
tym niemniej polski rynek IT ma największy udział spośród państw nowo przyję-
tych. Jeżeli wartość ogólną poszczególnych krajów członkowskich odniesiemy do 
liczby mieszkańców, to wynik w przypadku Polski, 151 euro na mieszkańca, powo-
duje przesunięcie na 21. pozycję w UE. Niemcy, które w 2008 r. poniosły najwięcej 
nakładów spośród państw UE, blisko 66.100 mln euro, w przeliczeniu na mieszkań-
ca zajęły 8. pozycję. Trzema podstawowymi elementami obszaru rynku IT są: 
sprzęt informatyczny, oprogramowanie i usługi. Dla UE w ujęciu ogólnym dominu-
jącym segmentem rynku IT są usługi. W Polsce jest inaczej, ponieważ w 2008 r. 
największy udział w rynku IT wykazał segment sprzętu informatycznego – 41%, co 
stanowiło 2.367 mln euro. Drugie miejsce stanowiły usługi informatyczne (2.075 
mln euro), a trzecie obszar oprogramowania (1.312 mln euro). W 2008 r. w Polsce 
sprzedano 2 803 578 sztuk komputerów, o ponad 300 tysięcy więcej niż w roku 
2007. Tak dynamiczny wzrost popytu na komputery jest pozytywnym następstwem 
działań administracji państwowej w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjne-
go, w tym informatyzacji, a także następstwem wzrostu świadomości społecznej 
odnośnie do korzyści wypływających z usługi Internetu, do której korzystania nie-
zbędnym narzędziem jest komputer. Popyt na komputery skutkował tym, że na 
koniec 2009 r. w Polsce 66% gospodarstw domowych posiadało komputer przy 
średniej dla UE wynoszącej 71%. Najwyższy poziom nasycenia osiągnęła Holandia 
(91%), a najniższy Rumunia (46%) i Bułgaria (32%). Polska ze swoim wynikiem 
zajęła 15. pozycję wśród wszystkich państw członkowskich UE. Dla Polski przyrost 
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procentowy w okresie 2007-2009 wyniósł 12% (w tym 5% w latach 2008-2009)  
i był drugim zaraz pod względem wielkości w UE zaraz po Czechach − 17%  
(w tym 8% w latach 2008-2009). Obserwując rynek urządzeń peryferyjnych, uwagę 
zwraca utrzymująca się skłonność rodzimego odbiorcy do zakupu urządzeń wielo-
funkcyjnych, których w Polsce w roku 2008 sprzedano 1.084 tys. sztuk, natomiast 
wg prognoz podawanych przez EITO na 2009 r. popyt sięgał 1.215 tys. sztuk. 
 Drugim segmentem rynku ICT jest telekomunikacja, od którego wielkości,  
a szczególnie jakości technik w nim stosowanych, zależy dalszy rozwój nowocze-
snych usług. W Polsce w 2008 r. wartość rynku telekomunikacyjnego dóbr i usług 
rynku wyniosła 12.756 mln euro, co stanowiło blisko 69% rynku ICT. Wynik ten 
pozwolił Polsce zająć 7. pozycję wśród państw UE. Jednak w odniesieniu do liczby 
mieszkańców Polska z wartością rzędu 335 euro na mieszkańca zajęła w UE 22. 
pozycję. W 2008 r. w Polsce w obszarze rynku sprzętu telekomunikacyjnego strate-
giczną pozycję stanowiły aparaty do telefonii mobilnej, których sprzedano  
7 444 000 sztuk za łączną kwotę 958 mln euro. Było to o 478 tysięcy sztuk więcej 
niż w roku 2006. Ciągłe zapotrzebowanie ze strony rynku na aparaty telefonii mo-
bilnej było i jest następstwem ich coraz większej użyteczności wynikającej z nie-
ustającego powstawania nowych usług. 
 Generalnie istotnym czynnikiem wzrostu na rynku ICT w Polsce pozostaje 
rynek przesyłu telekomunikacyjnego, w tym przede wszystkim rynek telefonii mo-
bilnej i rynek dostępu do Internetu. Na rys. 3 i 4 zaprezentowano wzrost wskaźnika 
wysycenia użytkowników telefonii mobilnej i Internetu. Olbrzymia dynamika przy-
rostu liczby korzystających z telefonii mobilnej i z dostępu do Internetu nie prze-
kłada się na podobną dynamikę wzrostu przychodów na rynku przesyłu telekomu-
nikacyjnego, co spowodowane jest obniżaniem cen za te usługi i zmniejszaniem 
przychodów z tradycyjnego obszaru, jakim jest telefonia stacjonarna.  
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Rys. 3. Wskaźnik wysycenia telefonii mobilnej w Polsce i w krajach UE w październiku 
2008 r. 

Źródło: 14th Report on the Implementation of the Telecommunications Regulatory 
Package – 2008. 
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 Trwająca wiele lat w Polsce oligopolistyczna struktura rynku rzutowała na 
dość niski wskaźnik wysycenia w porównaniu z krajami UE. Jeszcze w październi-
ku 2008 r. wskaźnik ten kształtował się wyraźnie poniżej średniej europejskiej,  
a już w czerwcu 2009 r., jak podaje GUS, na 100 mieszkańców przypadało 116,5 
abonentów i użytkowników. Obecnie rynek telefonii mobilnej wchodzi wyraźnie  
w fazę nasycenia, spada też zdecydowanie dynamika przyrostu aktywnych kart 
SIM. 
 Jednym z najważniejszych wskaźników rozwoju gospodarczego państwa jest 
wskaźnik dostępu do szerokopasmowego Internetu. Na rys. 4 podobnie jak dla 
segmentu telefonii mobilnej pokazany został wskaźnik wysycenia szerokopasmo-
wego dostępu do Internetu (liczba linii w przeliczeniu na 100 mieszkańców)  
w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (UE 27) w lipcu 2009 r. 
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Rys. 4. Wskaźnik wysycenia Internetu szerokopasmowego w przeliczeniu na 100 
mieszkańców w Polsce i w krajach UE (UE 27) w lipcu 2009 r. (%) 

Źródło: Broadband Access in the EU: situation at 1 July 2009, European Commission, 
COCOM09-29 FINAL, Bruksela, 18 listopada 2009. 

 
 Pod względem dostępu do szerokopasmowego Internetu Polska zajmuje trze-
cie miejsce od końca, wyprzedzając tylko Bułgarię i Rumunię, mając prawie trzy-
krotnie mniejsze wysycenie niż przodująca na tym rynku Holandia. Oszacowanie 
liczby podłączeń do szerokopasmowego Internetu w latach następnych (2010-2012) 
na terenie Polski przedstawiło UKE w swoim opracowaniu [5]. Prognozuje się tam, 
iż w Polsce w latach 2010-2012 przybędzie od 1,1 miliona do 1,5 miliona użytkow-
ników stacjonarnego Internetu szerokopasmowego.  
 Według danych opublikowanych przez Eurostat dostęp do Internetu w roku 
2009 w Polsce posiadało 59% gospodarstw domowych, a średnia dla UE 27 wynio-
sła w tym samym czasie 65%. Porównując liczebność gospodarstw domowych  
z dostępem do Internetu, obserwujemy ich dynamiczny wzrost. Warto zwrócić 
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uwagę, iż między rokiem 2007 a 2009 w Polsce o 18% wzrosła liczba gospodarstw 
domowych z dostępem do Internetu, a dla 27 krajów Unii Europejskiej ten sam 
wskaźnik wzrósł o 11%.  
 W pierwszym kwartale 2009 r. w Polsce 51% gospodarstw domowych,  
w których mieszka minimum jedna osoba w wieku 16-74 lata, posiadało szerokopa-
smowy dostęp do Internetu, co w porównaniu z wynikiem sprzed roku oznacza 
wzrost o 13 punktów procentowych i aż o 21 punktów procentowych w stosunku do 
roku 2007. Pomimo że w Polsce rośnie odsetek gospodarstw wyposażonych w łącze 
szerokopasmowe, w dalszym ciągu odbiega on od wyników, jakie odnotowano na 
przykład w Szwecji, gdzie dostęp szerokopasmowy jest obecny w 80% gospodarstw 
domowych, czy w Holandii (77%), Danii (76%), Finlandii (74%). Najniższe wyniki 
zaobserwowano w Rumunii (24%), Bułgarii (26%) i Grecji (33%). Średnia dla UE 
(27 krajów) wynosi 56% dla szerokopasmowego dostępu do Internetu w 2009 roku 
w porównaniu z 49% w 2008 r. 
 Bardzo dużą popularnością w 2009 r. w Polsce cieszył się mobilny Internet.  
W końcu czerwca 2009 r. – według Urzędu Komunikacji Elektronicznej – z szero-
kopasmowego mobilnego Internetu korzystało 1,778 mln użytkowników, co stano-
wi penetrację rynku na poziomie 4,66%. W ciągu roku przybyło ponad milion 
(1,045 mln) użytkowników. Jednak największy wzrost użytkowników zanotowano 
w pierwszym półroczu 2009 r. Od stycznia do czerwca 2009 roku liczba użytkow-
ników mobilnego Internetu w Polsce zwiększyła się o 714 tys. (w styczniu 2009 
roku z mobilnego Internetu korzystało 1,064 mln użytkowników). W 2009 r.  
w Polsce czterej najwięksi operatorzy infrastrukturalni koncentrowali się przede 
wszystkim na rozbudowywaniu bądź zwiększaniu pojemności sieci mobilnego In-
ternetu w technologii HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) oraz HSUPA 
(High Speed Uplink Packet Access)2. Niektórzy zainwestowali w nową wersję tej 
technologii – HSPA Evolution, występującą pod nazwą handlową HSPA+, pozwa-
lającą ściągać dane z prędkością do 21 Mb/s. Technologia HSPA+ pozwala na lep-
sze wykorzystywanie możliwości łącza szerokopasmowego. Zapewnia znacząco 
szybsze wyszukiwanie internetowe i pobieranie plików. Wraz ze wzrostem wydaj-
ności sieci mobilnych abonenci mają do dyspozycji coraz bardziej wyspecjalizowa-
ne usługi. Przyszłością mobilnego Internetu mają być mobilne płatności, mobilna 
telewizja oraz mobilny marketing. 
 Polska jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej jest zobowiązana do pro-
wadzenia polityki spójnej z polityką unijną. Patrząc na dynamikę realizowanych  
w Polsce programów w zakresie informatyzacji na przestrzeni ostatnich lat, można 

                                                 
2  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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odnieść wrażenie, że Rząd polski zrozumiał, iż rozwój społeczeństwa informacyj-
nego to nie wyłącznie wymóg organów UE, ale realia współczesności. Potwierdza 
to wzrost zainteresowania technikami ICT i usługą Internetu w roku 2009 w po-
równaniu z latami wcześniejszymi. Coraz większy odsetek społeczeństwa korzysta 
z Internetu, co świadczy o tym, że dla coraz większego grona obywateli stanowi on 
podstawowe źródło pozyskiwania informacji, poszerzania wiedzy i metodę komu-
nikowania się między sobą. Element podnoszenia jakości kapitału ludzkiego i niwe-
lowania wykluczenia społecznego wskutek powstawania zjawiska luki cyfrowej jest 
drugim obok dostępności i jakości infrastruktury telekomunikacyjnej, na który UE 
zwraca uwagę, szczególnie w kontekście coraz częściej omawianego starzenia się 
Europy [7]. Niestety, pozycja Polski nie jest mocna w coraz modniejszych zesta-
wieniach syntetycznych, w których brana jest pod uwagę większa liczba wskaźni-
ków. O ile poziom polskiego kapitału ludzkiego w zestawieniach rankingowych jest 
na dobrym poziomie, o tyle elementem pogrążającym jest jakość infrastruktury,  
w tym telekomunikacyjnej. Polska chcąc być partnerem dla innych państw i regio-
nów świata, musi posiadać nowoczesną infrastrukturę i uniwersalny dostęp do na-
rzędzia, jakim jest Internet. Jedną z dróg jest zwiększenie inwestycji ze strony pań-
stwa w rozwój infrastruktury nawet kosztem pewnych obszarów społecznych. Ta 
inwestycja dla gospodarki pod względem ekonomicznym będzie opłacalna, Internet 
jest bowiem pomostem informacyjnym dla wszystkich podmiotów życia społeczno-
gospodarczego, szczególnie dla sektora B+R, w którym wymiana wiedzy pomiędzy 
ośrodkami prowadzącymi prace badawcze jest niezbędna, a mobilność pracowni-
ków jest wysoka. W ramach rozwój społeczeństwa informacyjnego polska admini-
stracja powinna stworzyć takie warunki, aby mobilność polskiej myśli naukowej 
odbywała się w obie strony.  
 
 
Literatura 
 
1. i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, 

Komisja Europejska, COM(2005)229, Bruksela, 01.06.2005.  
2. Individual EITO report 2009, wyd. EITO, 2009. 
3. 14th Report on the Implementation of the Telecommunications Regulatory Package 

– 2008. 
4. Broadband Access in the EU: situation at 1 July 2009, European Commission, 

COCOM09-29 FINAL, Bruksela, 18.11.2009. 
5. Oszacowanie przyszłej wielkości i tempa wzrostu popytu na stacjonarne usługi 

szerokopasmowe w Polsce (lata 2010-2012), UKE, 2009 r. 
6. Europejskie Biuro Statystyczne Eurostat.  



Barbara Bartoszewska, Robert Czarnecki 102 

7. Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfro-
wych. Najważniejsze osiągnięcia strategii i2010 w latach 2005-2009, Komisja Eu-
ropejska, COM(2009)390 wersja ostateczna, Bruksela, 04.08.2009. 

 
 
ICT MARKET IN POLAND AND THE DEVELOPMENT OF INFORMATION 

SOCIETY 
 
 

Summary 
 
 Currently information and communication technology is a very important factor  
of economic growth in each country. One of the most important indicators of economic 
development the state is the broadband penetration rate. In 2009, the mobile broadband 
has been increasingly popular.  
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Wprowadzenie 
 
 Rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych 
zmienił świat. Doprowadził do pojawienia się nowego typu społeczeństwa, zwane-
go społeczeństwem informacyjnym, które z tych technologii korzysta i dla którego 
stały się one naturalnym składnikiem codziennego życia. Fundamenty i cele, na 
których opiera się ta nowa forma społeczna, nieco inaczej wyglądają w Stanach 
Zjednoczonych, w Japonii i w krajach Unii Europejskiej. Zaowocowało to pojawie-
niem się wielu różnych definicji opisujących to zjawisko. Wszędzie jednak kluczo-
wym pojęciem jest informacja i sposoby jej wykorzystania w społeczeństwie. 
„Człowiek w społeczeństwie informacyjnym jest niemal zatopiony w informacji”1. 
Niezależnie jak różna była droga do społeczeństwa informacyjnego we współcze-
snych demokracjach, to informacja wpływała w głównej mierze na jego kształt. 
 
 
1. Uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego  

w Stanach Zjednoczonych 
 
 Społeczeństwo informacyjne powstało dzięki rozwojowi technik informacyj-
nych, a zwłaszcza Internetu. Rozwój ten w dużej mierze napędzony został przez 

                                                 
1  A. Szewczyk, Społeczeństwo informacyjne: problemy rozwoju, Difin sp. z o.o., Warsza-

wa 2007, s. 48. 
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wojsko, szczególnie przez wyścig zbrojeń pomiędzy USA a ZSRR. Agnieszka 
Bógdał-Brzezińska wskazuje na dwa podstawowe powody, dla których koncepcja 
powstania globalnej sieci Internet zyskała uznanie. Pierwszym z nich było urze-
czywistnienie idei „świata bez granic” i społeczeństwa informacyjnego, drugim zaś 
chęć stworzenia sieci komunikacyjnej, która służyłaby celom wojskowym i działała 
nawet w przypadku zniszczenia tradycyjnych sposobów komunikacji2. 
 Początki Internetu w Stanach Zjednoczonych sięgają roku 1969, kiedy to po 
raz pierwszy przeprowadzono próbę zdalnego połączenia komputerów pomiędzy 
Los Angeles a Stanford. W tym samym roku przez Departament Obrony USA zo-
stała utworzona sieć o nazwie ARPANET (ang. Advanced Research Projects Agen-
cy Network), której powstanie uznaje się za początek Internetu. Celem jej było 
połączenie uniwersytetów oraz innych jednostek realizujących projekty dla armii, 
aby umożliwić im wzajemny dostęp do mocy obliczeniowej komputerów3. Projekt 
ARPANET powstał w Kalifornii. Gdy sieć potwierdziła swą przydatność i nieza-
wodność, podzielono ją na Milnet − sieć wojskową oraz NSFNET − sieć cywilną 
finansowaną przez NSF (National Science Fundation) − rządową organizację popie-
rającą badania naukowe4. 
 Od czasów II wojny światowej rząd Stanów Zjednoczonych podejmował wy-
siłki mające przekonać Organizację Narodów Zjednoczonych do celowości doktry-
ny swobodnego przepływu informacji i połączonej z nią doktryny wolnego handlu. 
Na tej kanwie w 1965 roku pojawił się pierwszy system komunikacyjny o global-
nym zasięgu − Intelsat, który rząd USA ofiarował krajom „wolnego świata”. Było 
to działanie opozycyjne wobec doktryny ZSRR, który każdy przepływ informacji 
uważał za agresję i mieszanie się w cudze sprawy5. Pojawienie się Intelsatu zaini-
cjowało publiczną dyskusję nad tym, jak nowoczesną technologię można wykorzy-
stać dla społecznego dobra, co w efekcie spowodowało, że w latach 70. XX wieku 
rząd Stanów Zjednoczonych podjął prace legislacyjne i organizacyjne mające na 
celu upowszechnienie idei społeczeństwa informacyjnego6. 
 Kolejne rządy Stanów Zjednoczonych postrzegały zjawisko „społeczeństwa 
informacyjnego” w kategoriach zysków ekonomicznych i rozwoju technologiczne-
go. W mniejszym stopniu niż miało to miejsce w Europie zwracano uwagę na spo-
łeczny wymiar zachodzących przemian. Takie podejście wydać m.in. w opubliko-

                                                 
2  A. Bógdał-Brzezińska, M. Florian Gawrycki, Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa 

informacyjnego we współczesnym świecie, ASPRA-JR, Warszawa 2003, s. 47. 
3  Tamże, s. 49. 
4  T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna: geneza, ewolucja, eksplozja, WSiP, Warszawa 

2005, s. 150.  
5  A. Mattelart, Społeczeństwo informacji, Universitas, Kraków 2004, s. 46. 
6  M. Nowina-Konopka, Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego, w: M. Witkowska, 

K. Cholawo-Sosnowska (red.), Społeczeństwo informacyjne: istota, rozwój, wyzwania, Wydaw-
nictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o. o., Warszawa 2006, s. 25. 
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wanym 1993 roku dokumencie „Narodowa struktura informacyjna” (ang. National 
Information Infrastructure), w którym wyrażono amerykańską koncepcję budowy 
narodowej infrastruktury sieci informacyjnych (infostrad) oraz konieczność po-
wszechnego i komercyjnego dostępu do nowoczesnej technologii. Prymat nauki  
i technologii wyraźnie przysłania tu postrzeganie  negatywnych zjawisk społecz-
nych związanych z pojawieniem się nowego typu społeczeństwa7.     
 W koncepcjach amerykańskich pojęcie społeczeństwa informacyjnego wystę-
puje jednak sporadycznie. Wyparte jest zazwyczaj pojęciem infostrady. Tomasz 
Frontczak tłumaczy to charakterem systemu politycznego Stanów Zjednoczonych, 
który jest obciążony w mniejszym stopniu niż system europejski doktryną dobroby-
tu, a strefa publiczna ma mniejsze społeczne znaczenie niż w Europie.8 
 
 
2. Powstanie społeczeństwa informacyjnego w Japonii 
 
  Termin społeczeństwo informacyjne narodził się w Japonii. Został po raz 
pierwszy użyty w 1963 roku przez japońskiego naukowca Tadao Umesao w artyku-
le traktującym o ewolucji społeczeństwa opartego na technologiach informatycz-
nych. Do języka nauki wprowadził go inny Japończyk Kenichi Koyama, w rozpra-
wie z 1968 roku pod tytułem Wprowadzenie do teorii informacji (ang. Introduction 
to Information Theory). Środowisko naukowe w Japonii w latach 60. XX wieku 
prowadziło intensywne badania na temat wpływu technologii informacyjnej na 
cywilizację. Zamiany społeczeństwa opartego na sektorze informacji szczegółowo 
opisał Yoneji Masuda9. We współpracy z  Komitetem Komputeryzacji stworzył 
Plan utworzenia społeczeństwa informacyjnego jako cel narodowy na rok 2000 
(ang. The Plan for Information Society: A National Goal toward the Year 2000). 
Była to strategia zakładająca realną informatyzację kraju i rozwój intelektualny 
społeczeństwa opartego na wiedzy. Zakładała stworzenie pierwszego na świecie 
społeczeństwa informacyjnego, uwzględniając cztery fazy dochodzenia do niego10: 

1. I faza (1945-1970) − okres dominacji meganauki, 
2. II faza (1955-1980) − okres organizacji i przedsiębiorstw, 
3. III faza (1970-1990) − okres usług społecznych i społeczeństwa, 
4. IV faza (1980-2000) − okres prywatnych jednostek i istot ludzkich. 

                                                 
7  Por. T. Fronczak, Koncepcje i działania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Unii 

Europejskiej i w Polsce,  
http://www.egov.pl/index.php?option=content&task=view&id=38&Itemid=62 (03.02.2010). 
8  Tamże. 
9  J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa 2008, s. 14- 

-15. 
10  http://pl.wikipedia.org/wiki/Społeczeństwo_informacyjne (02.02.2010). 
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 Działania rządu japońskiego oraz optymizm i zaangażowanie społeczeństwa 
japońskiego przyśpieszyły realizację przyjętej strategii. Obecnie Japonia znajduje 
się w czołówce najszybciej rozwijających się krajów świata. 
 
 
3. Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego  

w krajach Unii Europejskiej  
 
 Termin społeczeństwo informacyjne upowszechnili dla Europy dwaj francuscy 
socjologowie: Alain Minc i Simon Nora. Użyli go w 1978 roku  w raporcie 
L’Informatisation de la Société, który przedstawili ówczesnemu francuskiemu pre-
zydentowi Giscardowi d’Estaing. Raport spopularyzował Niemiec Martin Bange-
mann, który w latach 1993-1999 był komisarzem Unii Europejskiej odpowiedzial-
nym za rozwój telekomunikacji i technologii informacyjnych11. 
 W 1994 roku Komisja Europejska wydała tak zwany Raport Bangemanna pod 
oficjalną nazwą Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady 
Europy (ang. Europe and the global information society. Recommendations for the 
Council of Europe). Tym samym rok 1994 często przyjmowany jest za początek 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Europie. W raporcie przedstawiono opi-
nie o wpływie rozwoju nowoczesnych technologii teleinformatycznych na zmiany 
zachodzące w społeczeństwie. Dokument ten był przyczynkiem do rozpoczęcia 
publicznej debaty nad aktywizacją społeczeństwa i zapewnieniem nowych szans 
rozwoju dla Europy poprzez powszechne wykorzystanie i przystosowanie do co-
dziennego życia narzędzi, systemów i technik teleinformatycznych. Zwracano przy 
tym baczną uwagę na Stany Zjednoczone, gdzie, jak wykazywały badania, szybszy 
niż w Europie wzrost gospodarczy spowodowany był zwłaszcza wykorzystywa-
niem technologii informacyjnych i komunikacyjnych12. 
 Rok przed wydaniem Raportu Bangemanna Komisja Europejska opublikowała 
opracowanie zatytułowane Biała Księga wzrostu, konkurencyjności, zatrudnienia. 
Wyzwanie i droga do XXI wieku (ang. White Paper on Growth, Competitiveness, 
Employment. The Challenge and way foreward into 21st century). W dokumencie 
tym po raz pierwszy pojawiła się europejska wizja społeczeństwa informacyjnego, 
która była odmienna od wizji stworzonej przez Stany Zjednoczone. Skoncentrowa-
no się tu zwłaszcza na kwestiach ekonomicznych oraz konieczności liberalizacji 
gospodarki europejskiej, z ujęciem sektorów informacyjnych. Miało to związek  
z już podjętą problematyką prywatyzacji, demonopolizacji oraz deregulacji (w tym 

                                                 
11  J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne…, s. 15. 
12  J. Lipski, Informacja na temat dokumentów związanych z budową społeczeństwa infor-

macyjnego, w: Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, nr 3(3)2004, 
Warszawa 2004, s. 148. 
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kresu monopoli komunikacyjnych, umiędzynarodowienia przepływu informacji  
i przesunięcia w kierunku rynku aktywności społeczeństw)13. 
 W 1996 roku Komisja Europejska wydała tzw. Zieloną Księgę Życie i praca  
w społeczeństwie informacyjnym. Ludzie na pierwszym miejscu (ang. Living and 
Working in Information Society. People First). Ważne miejsce zajmuje w niej 
sprawa konsekwencji, które wynikają dla obywateli z transformacji w kierunku 
społeczeństwa informacyjnego oraz wpływ ICT14 na ich życie15. Zielona Księga 
„dokonała niezbędnego bilansu rozproszonych działań na rzecz kreacji idei społe-
czeństwa informacyjnego w Europie i przyczyniła się tym samym do ich większej 
koncentracji”16. 
 Wspólna polityka budowania nowoczesnej i silnej gospodarki krajów Unii 
Europejskiej została zamanifestowana 8 grudnia 1999 roku, kiedy to ogłoszono 
inicjatywę „eEuropa − społeczeństwo informacyjne dla wszystkich” (ang. eEurope 
− An Information Society for All). Ogłoszono tu cel budowy nowego typu społe-
czeństwa, nakierowanego na wykorzystywanie możliwości nowej gospodarki,  
a także wskazano priorytetowe obszary rozwoju, w tym edukację, transport, sektor 
zdrowia oraz aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych17.   
 Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie w dniach 23-24 marca 2000 
roku została zainicjowana nowa strategia polityczna i gospodarcza Unii Europej-
skiej, zwana Strategią Lizbońską. Program zakładał stworzenie na gruncie europej-
skim do roku 2010 najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świe-
cie18. 
 Na stronie internetowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Strategia 
Lizbońska zdefiniowana jest jako strategia oparta przede wszystkim na założeniu, 
że „gospodarka krajów europejskich wykorzysta do maksimum innowacyjność 
opartą na szeroko zakrojonych badaniach naukowych, zwłaszcza w nowoczesnych 
dziedzinach wiedzy, co miało się stać głównym motorem rozwoju”19. Wyodrębnio-
no dwie płaszczyzny realizacji zadań zawartych w strategii: płaszczyznę gospodar-
czą i społeczną. Pierwsza polega na wykorzystaniu ICT w celu zwiększenia konku-

                                                 
13  Por. T. Frontczak, Koncepcje i działania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Unii 

Europejskiej i w Polsce… (21.02.2010). 
14  ICT − technologie informacyjno-komunikacyjne. 
15  M. Nowina-Konopka, Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego…, s. 27. 
16  Por. W. Marciński, Idea społeczeństwa informacyjnego jako element globalnej strategii 

rozwoju Unii Europejskiej, http://europa.edu.pl/portal/index/strony?mainSP=articles&mainSRV-
=europa&methid=1465606327&page=attachement&aid=376&latch=0 (22.02.2010). 

17  http://www.ukie.gov.pl/www/serce.nsf/0/158BA3649A27C993C1256F6A0038135E?-
Open (21.02.2010). 

18  M. Truszowska-Witkowiak, J. Witkowiak, Społeczeństwo informacyjne: pytania o toż-
samość, wiedzę i edukację, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 289. 

19  http://www.ukie.gov.pl/www/serce.nsf/0/FA4D2D20E4F56763C12572BB004CB8EE?-
Open (21.02.2010). 
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rencyjności gospodarki. Druga wskazuje na źródła i wartości, do których odwołują 
się autorzy projektu20.  
 Komisja Europejska swoje działania ujęła w postaci dwóch planów na lata 
2000-2002 oraz 2003-2005, które miały przedstawiać zarys realizacji celów Strate-
gii Lizbońskiej w postaci programu eEuropa. Plan eEurope 2002 − Społeczeństwo 
informacyjne dla wszystkich (ang. eEurope 2002 - An Information Society for All) 
został zaprezentowany podczas szczytu w Feira w czerwcu 2001 roku i wskazywał 
na konieczność rozwoju szybkiego i taniego Internetu oraz inwestowania w umie-
jętności jego europejskich użytkowników i stymulowania zastosowań w sieci. Plan 
eEurope 2005 − Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich − plan działania (ang. 
eEurope 2005 − An Information Society for All − Action Plan) przedstawiono  
w czerwcu 2002 roku podczas szczytu w Sewilli. Koncentrował się na działaniach 
związanych z organizacją dostępu Europejczyków i europejskich firm do technolo-
gii nowych generacji, w tym sieci szerokopasmowej, telefonii trzeciej generacji  
i telewizji cyfrowej. Zwrócono również uwagę na kwestię tworzenia nowych miejsc 
pracy, nowych kwalifikacji oraz modernizację usług publicznych21. 
 Ważnym krokiem w drodze ku rozwojowi społeczeństwa informacyjnego  
w Europie było przyjęcie na szycie Unii Europejskiej w Göteborgu w czerwcu 2001 
roku planu eEurope+2003 − Wspólne działania na rzecz wdrożenia społeczeństwa 
informacyjnego w Europie (ang. eEurope+2003 − A Co-operative Effort to Imple-
ment the Information Society in Europe), który zakładał aktywne włączenie się 
krajów kandydujących do Unii Europejskiej do realizacji postulatów eEurope. Pod-
kreślono przy tym, że plan eEurope+ jest pierwszą wspólnie uzgodnioną akcją 
zarówno krajów będących członkami Unii Europejskiej, jak i krajów kandydują-
cych do wspólnoty22. 
 W marcu 2005 roku na szczycie Rady Europy przyjęto dokument nazywany 
tzw. odnowioną Strategią Lizbońską. Opracowanie powstało po zrewidowaniu Stra-
tegii Lizbońskiej i ustaleniu, że cele zapisane w niej, które miały zostać zrealizowa-
ne do roku 2010, są w dużej mierze nieosiągalne. W dokumencie zaprezentowano 
wnioski dotyczące strategicznych celów Unii Europejskiej: „pobudzenie wzrostu 
gospodarczego jest niezbędne dla dobrobytu, może przywrócić pełne zatrudnienie, 
jest również fundamentem sprawiedliwości społecznej i szans dla wszystkich. Jest 
ono również niezbędne dla pozycji Europy na świecie i jej zdolności do mobilizo-
wania zasobów, dzięki którym można będzie sprostać wielu różnym globalnym 

                                                 
20  M. Nowina-Konopka, Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego…, s. 28. 
21  http://www.ukie.gov.pl/www/serce.nsf/0/158BA3649A27C993C1256F6A0038135E?-

Open (21.02.2010). 
22  Por. W. Marciński, Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki 

spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania, http://europa.edu.pl/portal/index/ 
strony?minSP=articles&mainSRV=europa&methid=1465606327&page=attachement&aid=363& 
latch=0 (22.02.2010). 
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wyzwaniom”.23 W odnowionej Strategii Lizbońskiej położono większy nacisk na 
innowacyjność i budowę gospodarki opartej na wiedzy, a także na poprawę warun-
ków prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród priorytetów wymieniono24: 

− uczynienie z wiedzy i technologicznych innowacji napędu trwałego wzro-
stu w Europie, 

− podniesienie atrakcyjności Europy w dziedzinie inwestycji i zatrudnienia, 
− podporządkowanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia spójności spo-

łecznej przy zachowaniu całkowitej synergii pomiędzy wymiarem społecz-
nym, ekonomicznym i ekologicznym. 

 W ramach odnowionej Strategii Lizbońskiej podjęto inicjatywę i2010 − Euro-
pejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia25 (ang. i2010  
− A European Information Society for growth and employment) i przyjęto ją na 
szczycie Rady Europy w maju 2005 roku. Za katalizator wzrostu i budowy społe-
czeństwa informacyjnego uznano technologie informacyjne i komunikacyjne wyko-
rzystywane w administracji publicznej, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz 
w gospodarstwach domowych26. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Prym w zakresie zastosowań nowoczesnej technologii informacyjnej i komu-
nikacyjnej wiodą obecnie Stany Zjednoczone, Japonia i kraje Unii Europejskiej. 
Nie oznacza to, że w krajach niewymienionych w artykule zjawisko społeczeństwa 
informacyjnego nie występuje. Rządy większości krajów rozwijających się podej-
mują działania nad zwiększeniem dostępności obywateli do Internetu, zdając sobie 
sprawę, że medium to stanowi niezastąpione narzędzie w kształtowaniu się nowo-
czesnej i konkurencyjnej gospodarki. Obserwacja różnych doświadczeń krajów 
wysoko rozwiniętych w drodze do kształtowania się społeczeństwa informacyjnego 
pozwoli krajom, które dopiero zaczęły podążać tą drogą, zminimalizować negatyw-
ne konsekwencje tego zjawiska na własnym gruncie.  
 
 

                                                 
23  Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej. 

Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek Strategii Li-
zbońskiej, Komunikat przewodniczącego Barroso w porozumieniu z wiceprzewodniczącym Ver-
heugenem, COM (2005) 24, s. 4. 

24  http://www.ukie.gov.pl/www/serce.nsf/0/158BA3649A27C993C1256F6A0038135E?-
Open (22.02.2010). 

25  http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm (22.02.2010). 
26  M. Nowina-Konopka, Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego…., s. 30-31. 
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THE WAY TO THE BEGINNING OF THE INFORMATION SOCIETY  
IN CONTEMPORARY DEMOCRACIES 

 
 

Summary 
 
 The conditions of arising and developing of the information society have been 
varied in different countries of the European Union, the United States of America and 
Japan. A considerable growth of productivity of the American economy coincided with 
the use of the Internet as a market medium. This fact was noticed in Europe, and the 
importance of using modern information technologies was appreciated in building com-
petitive economy based on knowledge. A society using modern technologies and infor-
mation as a key product for the economy was called an information society. The dis-
semination of the idea of an information technology in the United States reaches the 
1970s. In Japan a common plan of action, which was to lead to the development of  
a new type of society, dates back to 1971. In Europe the year 1994 is considered to be 
the beginning of formation of the strategy of the information society. 
 

Translated by  Katarzyna Garwol 
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ŚCIEŻKI ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  
 
 
 
Wprowadzenie  
 
 Celem pracy jest przedstawienie różnych modeli społeczeństwa informacyjne-
go, takich jak: korporacyjne społeczeństwo informacyjne, sieciowe społeczeństwo 
informacyjne, sieciowe społeczeństwo dobrobytu (model fiński) i twórcze społe-
czeństwo informacyjne, oraz ocena możliwości realizacji tych koncepcji w Polsce. 
 
 
1. Istota społeczeństwa informacyjnego 
 
 Za początek tworzenia społeczeństwa informacyjnego w Europie przyjmuje 
się rok 1994, kiedy Komisja Europejska opublikowała dokument Europa i globalne 
społeczeństwo informacyjne, przygotowany przez ówczesnego komisarza M. Ban-
gemanna. Raport ten stał się dokumentem politycznym określającym perspektywy 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w państwach – członkach Unii Europej-
skiej.  
 Według M. Bangemanna społeczeństwo informacyjne charakteryzuje się no-
woczesnością, wysokim poziomem rozwoju oraz rozbudowaną infrastrukturą tele-
komunikacyjną, która umożliwia obywatelom dostęp do informacji i innych usług1.  
 W Polsce termin „społeczeństwo informacyjne” definiuje się jako „nowy sys-
tem społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technolo-

                                                 
1  A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warsza-

wa 2009, s. 12. 
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gicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu są zasad-
niczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i usługach,  
a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarza-
nia, przekazywania i użytkowania informacji”2.  
 Dla A. Szewczyk „społeczeństwo informacyjne” jest systemem społecznym, 
w którym systemy i zasoby informacyjne determinują społeczną strukturę zatrud-
nienia, wzrost zamożności społeczeństwa (wyrażonej wzrostem dochodu narodo-
wego) oraz stanową postawę orientacji cywilizacyjnej3.  
 Społeczeństwo informacyjne inaczej jest rozumiane w krajach Unii Europej-
skiej, w Ameryce i Japonii. Bardziej wnikliwa analiza uwarunkowań dla rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego pozwala na wyodrębnienie różnych jego rodzajów. 
Abstrahując od konieczności zachowania warunku kompletności podziałów i typo-
logii koncepcji do dalszych analiz wybrano takie, które wykazują dużą odrębność 
atrybutową. 
 
 
2. Modele społeczeństwa informacyjnego  
 
2.1. Korporacyjne społeczeństwo informacyjne 
 
 Pojawienie się modelu korporacyjnego społeczeństwa informacyjnego jest 
związane z rozwojem przedsiębiorstwa jako dynamicznej organizacji w społeczeń-
stwie przemysłowym. Wyróżnienie przez nas takiej formy społeczeństwa informa-
cyjnego ma swoje źródło w przeszłości. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu uważano, że 
system przemysłowy będzie dominował w gospodarce, ponieważ ma wpływ na 
dobrobyt społeczeństwa4.  
 Po kryzysach w latach 70. XX wieku przedsiębiorstwo korporacyjne zmieniło 
swój model biznesowy. Główną zmianę można przedstawić jako przejście od struk-
tury wertykalnej do horyzontalnej, którą cechuje: organizacja wokół procesów, 
płaska hierarchia, zarządzanie grupowe, ocena wyników działalności przez pomiar 
zadowolenia klientów, powiązanie wynagrodzeń z wynikami działań zespołów, 
intensyfikacja kontaktów z dostawcami i odbiorcami, informowanie, szkolenie  
i przeszkalanie pracowników na wszystkich szczeblach zarządzania5. 

                                                 
2  M. Truszkowska-Wojtkowiak, J. Wojtkowiak, Społeczeństwo informacyjne: pytania  

o tożsamość, wiedzę i edukację, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2008, s. 8. 
3  A. Szewczyk, Zjawiska towarzyszące powstaniu społeczeństwa informacyjnego, w: In-

formatyka: biznes – technologie – społeczeństwo, Studia Informatyka nr 21, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego nr 476, Szczecin 2009. 

4  K. Galbraith, Społeczeństwo dobrobytu – państwo przemysłowe, PIW, Warszawa 1973. 
5  M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,  

s. 169. 
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 Wielonarodowe przedsiębiorstwa korporacyjne obecnie odpowiadają za 2/3 
handlu światowego6. Przedsiębiorstwo korporacyjne zazwyczaj w inny sposób 
rozumie rozwój społeczeństwa informacyjnego niż państwo narodowe. Widzi je 
jako zhierarchizowane i zbiurokratyzowane społeczeństwo przypominające w ja-
kimś sensie zautomatyzowaną maszynę. 
  
2.2. Sieciowe społeczeństwo informacyjne 
 
 Sieciowe społeczeństwo informacyjne opisał M. Castells. Według niego sieć 
to zbiór połączonych ze sobą węzłów. Węzeł jest punktem, w której krzywa przeci-
na samą siebie. Czym jest w rzeczywistości węzeł, zależy od rodzaju konkretnej 
sieci. Węzłami są np.: rynki giełdowe i ich pomocnicze centra zaawansowanych 
usług w sieci globalnych przepływów finansowych, narodowe rady ministrów  
i europejskich komisji w politycznej sieci, która rządzi Unią Europejską, tajemne 
laboratoria, systemy telewizyjne, studia rozrywkowe, środowiska tworzące grafikę 
komputerową, nowe zespoły i przenośne urządzenia wytwarzające, transmitujące  
i odbierające sygnały w globalnej sieci nowych mediów, która leży u korzeni kultu-
rowej ekspresji i opinii publicznej7. 
 Według M. Castellsa sieci są strukturami otwartymi, zdolnymi do rozprze-
strzeniania się bez ograniczeń, integrującymi nowe węzły tak długo, jak tylko są  
w stanie komunikować się między sobą w sieci. Struktura społeczeństwa opartego 
na sieci jest wysoce złożonym i dynamicznym systemem otwartym, podatnym na 
innowacje. Dzięki wprowadzeniu sieci do społeczeństwa otrzymano kombinację 
elastyczności i skuteczności, skoordynowanego podejmowania decyzji i zdecentra-
lizowanego ich wykonywania, zindywidualizowanej ekspresji i globalnej poziomej 
komunikacji, co stworzyło warunki dla lepszego wykorzystania ludzkiej pracy. 
Wyzwaniami dla budowy sieciowego społeczeństwa informacyjnego są: wolność, 
wykluczenie społeczne i nauczanie obywateli korzystania z sieci8.  
 
2.3. Sieciowe społeczeństwo dobrobytu (model fiński) 
 
 Szczególnym rodzajem sieciowego społeczeństwa informacyjnego jest model 
fiński9. Jego wyróżnikiem jest rozwój otwartego społeczeństwa informacyjnego 
połączony z budową państwa dobrobytu w nowej, nieklasycznej formule Welfare 
State. Diagnoza społeczeństwa fińskiego wskazuje na jego „usieciowenie”, polega-
                                                 

6  Tamże, s. 121-122. 
7  Tamże, s. 468. 
8  M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, 

Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003, s. 306-307. 
9  M. Castells, P. Himanen, Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wydawnic-

two Krytyki Politycznej, Warszawa 2009. 
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jące na łączeniu technologicznej innowacyjności z gospodarczą dynamiką państwa 
dobrobytu oraz kreowaniu tożsamości sprzyjającej legitymizacji tego działania. 
Model fiński zawiera w sobie rozwiązania, które mogą być źródłem refleksji czy 
wręcz inspiracji dla innych społeczeństw.  
 Skorzystanie z doświadczeń społeczeństwa fińskiego jest możliwe. Wymaga 
jednak spełnienia następujących przesłanek: uznanie przez większość społeczeń-
stwa, że dobro wspólne ma wartość, osiągnięcie produktywności przewyższającej 
wysokie koszty pracy, wprowadzenie elastycznych form pracy, współpracę praco-
biorców i pracodawców, uznanie istotnej roli państwa liberalnego w kierowaniu 
wzrostem gospodarczym, włączenie wszystkich grup do budowy społeczeństwa 
informacyjnego, rozwój branż opartych na wiedzy, przestrzenne i organizacyjne 
powiązanie tych branż, rozwój społecznego ruchu hakerskiego (w dobrym tego 
słowa znaczeniu), gruntowną zmianę gospodarki (w przypadku Finlandii przejście 
„od gospodarki leśnej do gospodarki wysoce technologicznej”) oraz kreowanie 
tożsamości odwołującej się do solidarności w trudnych chwilach i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu.  
 
2.4. Twórcze społeczeństwo informacyjne  
 
 Twórczym społeczeństwem informacyjnym w USA zajmuje się m.in. R. Flo-
rida10. Analizując procesy techniczne, ekonomiczne i społeczne stwierdził, iż spo-
łeczeństwo amerykańskie weszło w nową fazę rozwoju zwaną gospodarką twórczą 
(creative economy). Dane statystyczne dotyczące siły sektora twórczości w gospo-
darce amerykańskiej pokazują, że w porównaniu z przemysłem i usługami udział 
jego w PKB wynosi 47%11. 
 Według R. Floridy czynnikami kształtującymi twórcze społeczeństwo są: 
technologia, talent i tolerancja.  
 Technologia może być transferowana w postaci nowych produktów i sprzętu 
oraz patentów i licencji, a także poprzez wymianę wiedzy. Celem jej transferu jest 
pomoc techniczna, likwidacja luki technologicznej pomiędzy stronami lub po pro-
stu zwykła współpraca gospodarcza12.  
 Według J.S. Renzulliego talent tworzą następujące składniki: ponadprzeciętne 
zdolności (obejmujące: ogólne zdolności – podwyższony potencjał intelektualny  
i zdolności specyficzne – dotyczące konkretnych dziedzin), twórczość, tj. oryginal-
ność, nowość, płynność i giętkość myślenia, podejmowanie nowych i niekonwen-
cjonalnych problemów, otwartość na wieloznaczność i niepewność, podejmowanie 
                                                 

10  R. Florida, The flight of the creative class. The new global competition for talent, Harper 
Collins Publishers Inc., New York 2005. 

11  Tamże, s. 29. 
12  E. Okoń-Horodyńska, (red.) Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, 

Wydawnictwo PTE, Warszawa 2004, s. 148. 
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ryzyka, wrażliwość i bogata emocjonalność oraz zaangażowanie w pracę, tj. dyscy-
plina wewnętrzna, wytrwałość w dążeniu do celu, pracowitość, wytrzymałość, fa-
scynacja pracą, skłonność do poświęceń, wiara we własne możliwości13.  
 Integralnym składnikiem talentu jest klasa twórcza (creative class). Pojęcie to 
obejmuje ludzi wykonujących innowacyjne zawody, które występują w każdym 
przemyśle. Twórczy ludzie są pracownikami angażującymi się w identyfikowanie 
problemów, tworzenie nowych rozwiązań oraz zestawiających elementy pochodzą-
ce z różnych dziedzin w nowe innowacyjne konstelacje14. Takie rozumienie ozna-
cza, iż bazą twórczej klasy są zawody, a nie sektory przemysłowe. 
 Powszechnie tolerancję pojmuje się jako uniwersalną wartość moralną czło-
wieka. Punktem wyjścia do opisu tolerancji jest szacunek okazywany każdemu 
człowiekowi, poszanowanie jego godności i indywidualności oraz okazywana mu 
życzliwość. Tolerancja oznacza wyrozumiałość, pobłażliwość, zgodę na odmien-
ność poglądów, przekonań i systemów wartości. Traktowanie takich poglądów  
i przekonań, upodobań oraz wzorców zachowań ludzi jako równocennych ze swo-
imi15. Tolerancja zbliża ludzi i daje szansę utrzymania między nimi pokoju16. Spo-
łeczeństwo twórcze powstaje tam, gdzie istnieją silne ośrodki innowacyjne nauko-
we oraz artystyczne.  
 
 
3. Społeczeństwo informacyjne w Polsce 
 
 W Polsce obserwuje się od niedawna ożywioną dyskusję o typie przemian 
społecznych w najbliższych dekadach. Przyjęto w formie ogólnej zgody, że mamy 
do czynienia z tzw. przechodzeniem do społeczeństwa informacyjnego, które swą 
transformację wiąże z obiektywnym rozwojem technologii informacyjnych. Przed-
stawione modele społeczeństwa informacyjnego miały na celu wywołanie dyskusji, 
jaką drogę rozwoju społeczeństwa powinniśmy wybrać w warunkach polskich. 
Kluczowa odpowiedź na takie pytanie wynika z badań przedstawionych w raporcie 
„Polska 2030” w zakresie adekwatnym do podjętej w pracy tematyki rozwoju spo-
łeczeństwa informacyjnego17. Zdiagnozowane w Polsce stany adresowane do kate-
                                                 

13  S. Borkowska, (red.), Zarządzanie talentami, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, War-
szawa 2005, s. 20. 

14  R.M. Boschma, M. Fritsch, Creative Class and Regional Growth in Europe, w: The Fu-
ture of European Regions, Ministry of Regional Development, Warsaw 2007. 

15  M. Michalik, Tolerancja – problem teoretyczny i praktyczny, w: Tolerancja jako wartość 
i problem edukacyjny, A. Tchorzewski, W.Wołoszyn-Spirka (red.), Wydawnictwo WERS, Byd-
goszcz 2000 s. 32. 

16  M. Gołaszewska, Filozoficzne kłopoty z tolerancją. Esej na temat triady: tolerancja – in-
dyferentyzm – fanatyzm, w: Tolerancja jako wartość i problem edukacyjny, Tchorzewski  
A., Wołoszyn-Spirka W. (red.), Wydawnictwo WERS, Bydgoszcz 2000, s. 14. 

17  http://www.polska2030.pl 
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gorii społeczeństwa informacyjnego nie są w wymiarze ogólnych stwierdzeń zbyt 
budujące. Uznaje się, że mimo dwudziestu lat od zmiany systemu i nakładów finan-
sowych (ocenianych przez wielu aktorów za niewystarczające) występują olbrzy-
mie zapóźnienia w zakresie wykorzystania Internetu i usług teleinformacyjnych.  
Z drugiej strony jako pozytywne zjawisko ocenia się pojawienie się tzw. liderów 
nowych przewag konkurencyjnych wśród młodego pokolenia, jego kapitał intelek-
tualny, mobilność i adaptacyjność oraz dynamizm. Wskazuje się też w raporcie, że 
dzięki takiej specyfice wyrasta konieczność zastosowania podejścia polaryzująco- 
-dyfuzyjnego w całej koncepcji programującej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
społeczeństwa informacyjnego. Oznacza to, że biegunem rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego powinni stać się liderzy przewag konkurencyjnych, którzy poprzez 
dyfuzję ograniczą istniejącą dysproporcję w regionach, grupach społecznych czy 
sektorach przemysłowych. Zakłada się, że dzięki tej dyfuzji zwiększą się szanse 
edukacyjne oraz znacznie ograniczy się groźbę wykluczenia cyfrowego różnych 
grup społecznych, a także poprawi się integrację i solidarność pokoleń. W metody-
ce tej kluczem powodzenia staje się edukacja i sieć jako wsparcie warunków prze-
nikania i dyfuzji korzyści.  
 
 
Podsumowanie 
   
 W świetle prowadzonych analiz i ocen poszczególnych modeli i scenariuszy 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego „wersja polska”, przedstawiona w raporcie 
„Polska 2030”, po części wykorzystuje cechy narodowościowe cechy tożsamości  
i kultury. Nie możemy jednak stwierdzić jednoznacznie, który model jest najbliższy 
autorom raportu. Gdyby wskazać na tzw. podejście polaryzująco-dyfuzyjne, to 
naszym zdaniem jest ono kompilacją modelu fińskiego oraz twórczego społeczeń-
stwa informacyjnego. Taka ocena wymaga oczywiście dodatkowych badań i otwar-
tej dyskusji wokół celów i programów omówionych w raporcie „Polska 2030”. 
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DEVELOPMENT PATHS OF INFORMATION SOCIETY 
 
 

Summary 
 
 The paper presents concepts of information society such as: corporate information 
society, net information society, welfare information society (Finnish model) and crea-
tive information society. Based on the analysis of concepts and results published in the 
report “Poland 2030”, authors evaluated ways of creating information society in Poland.  
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NOWE TECHNOLOGIE W E-BIZNESIE NA ŚCIANIE WSCHODNIEJ  
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Trudno wyobrazić sobie firmę prowadzącą działalność gospodarczą, która nie 
korzystałaby z możliwości oferowanych przez nowe technologie. Z badań przepro-
wadzonych przez Główny Urząd Statystyczny1 wynika, że w 2008 r. w skali kraju 
ponad 90% firm korzystało z komputerów i miało dostęp do Internetu. Jeśli firma 
posiada dostęp do nowych technologii, to korzysta z oferowanych przez te media 
możliwości wspomagania swojej działalności biznesowej i rozwoju nowoczesnej 
gospodarki (e-biznesu). 
 Sporo światła na sposoby korzystania przez firmy z nowych technologii rzuca-
ją wyniki badań przeprowadzonych w 2008 r. przez Instytut Łączności2. Problema-
tyka badań koncentrowała się m.in. wokół różnych aspektów korzystania przez 
firmy z komputerów oraz Internetu.  
 W artykule przedstawiono wybrane statystyki dotyczące korzystania z nowych 
technologii przez przedsiębiorstwa z tzw. ściany wschodniej (województwa: lubel-
skie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) i odniesiono 
je do wskaźników ogólnopolskich. 
 
 

                                                 
1  Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, go-

spodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r., GUS, 2009.  
2  Firmowi użytkownicy Internetu w Polsce. Raport z badań przeprowadzonych w 2008 r., 

Instytut Łączności, 2009. 
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1. Korzystanie z nowych technologii 
 
 Poniżej przedstawiono statystyki odpowiedzi na pytania dotyczące korzystania 
w firmach z funkcji oferowanych przez komputery oraz Internet. 
Korzystanie z komputerów 
 Wypowiedzi respondentów świadczą o tym, że firmowe komputery najczę-
ściej używane są do wspomagania różnego rodzaju prac biurowych (96,9% ogółu 
firm) oraz jako narzędzie dostępu do Internetu (96,5%). Dość często korzysta się z 
nich do prowadzenia księgowości, a także do utrzymywania baz danych klientów. 
Stosunkowo najrzadziej komputery wykorzystywane są przez firmy do tworzenia 
oprogramowania (10,2% ogółu firm). Zbiorcze wyniki zaprezentowano na  
rysunku 1. 
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Rys. 1. Sposoby korzystania z firmowych komputerów 

Źródło: Firmowi użytkownicy Internetu na ścianie wschodniej. Raport z badań przepro-
wadzonych w 2008 r., Instytut Łączności, 2009. 

 
 Analiza korzystania z komputerów przez firmy ze ściany wschodniej, w po-
równaniu do statystyk ogólnopolskich, pokazuje m.in., że w zakresie sposobów 
używania komputerów występują niewielkie różnice. Firmy z województw ściany 
wschodniej rzadziej tworzą aplikacje komputerowe oraz utrzymują bazy danych 
klientów i wykorzystują posiadane komputery do celów wymagających wsparcia 
specjalizowanego oprogramowania. Nieco częściej używają komputerów jako 
środka dostępu do Internetu oraz do przeprowadzania szkoleń. 
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Korzystanie z Internetu 
 Najczęstszym sposobem korzystania z firmowego Internetu jest poczta elek-
troniczna (98,7%), na co wskazuje rysunek 2. Stosunkowo dużą popularnością cie-
szy się wyszukiwanie informacji związanych z działalnością firmy (78,3%), a także 
e-bankowość (72,6%). Dość spora grupa badanych wskazała, że szuka w sieci in-
formacji o innych firmach i/lub używa Internetu do celów promocyjnych.  
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Rys. 2. Sposoby korzystania w firmach z Internetu 

Źródło: Firmowi użytkownicy Internetu na ścianie wschodniej. Raport z badań przepro-
wadzonych w 2008 r., Instytut Łączności, 2009. 

 
 W zakresie korzystania z Internetu, w porównaniu do statystyk ogólnopol-
skich, firmy ze ściany wschodniej równie często wykorzystują to medium do ko-
munikowania się za pomocą poczty elektronicznej. Nieco częściej zamieszczają  
w sieci ogłoszenia. Używanie pozostałych (branych pod uwagę) możliwości Inter-
netu jest wyraźnie rzadsze. Największe różnice dotyczą wyszukiwania informacji  
o innych firmach i składania zamówień, najmniejsze zaś − dokonywania zakupów, 
świadczenia usług oraz zatrudnienia w formie zdalnej pracy. 
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2. Dostęp zatrudnionych do nowych technologii 
 
 W celu zwymiarowania indywidualnego dostępu pracowników do nowych 
technologii, zarówno komputerów, jak również Internetu, posłużono się zdefinio-
wanymi przedziałami, z których każdy wyszczególniał określony odsetek zatrud-
nionych służbowo korzystających z tego medium. Badane firmy miały do wyboru, 
odpowiednio do sytuacji, jedną z następujących opcji: do 10%, 11-25%, 26-50%  
i 51-100% zatrudnionych. 
Dostęp do komputerów 
 Najczęściej w firmach z komputerów korzysta ponad połowa zatrudnionych  
− takich odpowiedzi udzieliło 74,8% badanych. Tylko 5,8% respondentów stwier-
dziło, że niecałe 10% ich pracowników ma stały dostęp do komputera. Dokładne 
wyniki badania tego zagadnienia specyfikuje rysunek 3. 
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Rys. 3. Indywidualny dostęp zatrudnionych do komputerów 

Źródło: Firmowi użytkownicy Internetu na ścianie wschodniej. Raport z badań przepro-
wadzonych w 2008 r., Instytut Łączności, 2009. 

 
 Analiza korzystania z komputerów przez firmy ze ściany wschodniej, w po-
równaniu do statystyk ogólnopolskich, pokazuje m.in., że firmy z tego regionu 
oferują zatrudnionym dostęp do komputerów (ogólnie) na zbliżonym poziomie do 
tego, jaki występuje w skali ogólnopolskiej. Nieco częściej zapewniają indywidual-
ne korzystanie z komputerów na poziomie 11-25% zatrudnionych oraz 26-50% 
zatrudnionych, nieco rzadziej zaś w przedziałach: do 10% pracowników oraz po-
wyżej połowy pracowników. 
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 Należy zauważyć, że zarówno na ścianie wschodniej, jak i w skali całego 
kraju, zdecydowanie najwięcej jest firm, które udostępniają komputery służbowe 
ponad połowie załogi. Przedział 51-100% jest dosyć szeroki (oznaczać może za-
równo 51%, jak i 100%), w związku z czym nie pozwala on na bardziej szczegóło-
we oceny badanego zagadnienia. Podobna uwaga dotyczy statystyk dostępu pra-
cowników do Internetu. 
Dostęp do Internetu 
 W firmach ze ściany wschodniej najczęściej ponad połowa zatrudnionych 
posiada dostęp do Internetu − takich odpowiedzi udzieliło 70,4% respondentów 
(rys. 4). Tylko 7,5% badanych firm wskazało, że stały dostęp do Internetu ma do 
10% ich pracowników. 
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Rys. 4. Indywidualny dostęp zatrudnionych do firmowego Internetu 
Źródło: Firmowi użytkownicy Internetu na ścianie wschodniej. Raport z badań prze-
prowadzonych w 2008 r., Instytut Łączności, 2009. 

 
 W zakresie korzystania z Internetu, w porównaniu do statystyk ogólnopol-
skich, firmy z województw ściany wschodniej oferują swoim pracownikom nieco 
rzadziej dostęp do Internetu na poziomach: do 10% oraz 51-100% zatrudnionych,  
a nieco częściej na poziomach: 11-25% i 26-50% zatrudnionych. 
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3. Ocena skutków wprowadzenia nowych technologii 
 
 Przedstawicieli firm proszono o ocenę, jakie skutki przyniosło wprowadzenie 
nowych technologii w ich przedsiębiorstwach. Do wyboru były odpowiedzi, że 
nowe technologie: stały się niezbędne do funkcjonowania firmy, znacznie uspraw-
niły funkcjonowanie, nieznacznie usprawniły ich funkcjonowanie albo nie wniosły 
żadnych zmian. 
Skutki wprowadzenia komputerów 
 Firmy zdecydowanie pozytywnie oceniają wpływ wprowadzenia komputerów 
na sprawność swojego działania, co pokazuje rysunek 5. Najczęściej oceniały, że 
komputery stały się niezbędne do prowadzenia działalności (73,5%), bądź stwier-
dzały, że znacznie usprawniły one ich funkcjonowanie (22,6%).  
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Rys. 5. Ocena skutków wprowadzenia komputerów na działanie firmy 

Źródło: Firmowi użytkownicy Internetu na ścianie wschodniej. Raport z badań przepro-
wadzonych w 2008 r., Instytut Łączności, 2009. 

 
 Firmy z województw ściany wschodniej oceniają skutki wprowadzenia kom-
puterów do ich przedsiębiorstw w sposób podobny, jak ma to miejsce skali w całe-
go kraju. Największe różnice tkwią w tym, że firmy z terenu Polski wschodniej 
nieco rzadziej stwierdzają, że komputery stały się niezbędne do ich funkcjonowa-
nia, a nieco częściej, że znacznie usprawniły funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
Skutki wprowadzenia Internetu 
 Wprowadzenie Internetu do firm, w kontekście ich funkcjonowania, postrze-
gane jest pozytywnie. Dla większości przedsiębiorstw stał się on niezbędny do 
prowadzenia działalności (57,8%) bądź znacznie usprawnił ich funkcjonowanie 
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(35,1%). Zbiorcze wyniki oceny skutków wprowadzenia do firmy Internetu  
w aspekcie zmiany funkcjonowania przedsiębiorstwa pokazuje rysunek 6. 
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Rys. 6. Ocena skutków wprowadzenia Internetu na działanie firmy 

Źródło: Firmowi użytkownicy Internetu na ścianie wschodniej. Raport z badań przepro-
wadzonych w 2008 r., Instytut Łączności, 2009. 

 
 Firmy z województw ściany wschodniej oceniają skutki wprowadzenia Inter-
netu do ich przedsiębiorstw nieco mniej pozytywnie, niż ma to miejsce w skali 
całego kraju. Wyraźnie rzadziej odczuwają, że stał się on niezbędny do prowadze-
nia działalności firm, a częściej, że znacznie lub tylko nieznacznie usprawnił ich 
funkcjonowanie. 
 
 
4. Polska wschodnia na tle innych regionów (wg GUS) 
 
 Z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w kwietniu 
2008 r. wśród firm zatrudniających co najmniej 10 pracowników wynika, że w skali 
kraju 95% firm korzystało z komputerów, a 92,7% przedsiębiorstw miało dostęp do 
Internetu. Analogiczne statystyki dla ściany wschodniej pokazują, że w tym regio-
nie z komputerów korzystało 94,1% firm, a dostęp do Internetu miało 91,2% przed-
siębiorstw. 
 Jeśli chodzi o dostęp pracowników do nowych technologii, to badania GUS 
pokazały, że: 

− w skali kraju z komputerów korzystało 35,9% pracowników, a dostęp do 
Internetu miało 28,2% pracujących, 

− na ścianie wschodniej z komputerów korzystało 26,9% pracowników, a do-
stęp do Internetu miało 20,5% pracujących. 
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 Zbadano również, do jakich celów wykorzystywane były w firmach kompute-
ry i Internet. Badania pokazują, że przykładowo: 

− w Polsce 75,3% przedsiębiorstw korzystało z Internetu w celach banko-
wych lub finansowych, a na ścianie wschodniej takich firm było 71,4%, 

− w skali ogólnopolskiej 56,6% przedsiębiorstw posiadało własną stronę in-
ternetową, na ścianie wschodniej − 49,4%. 

 Badania GUS wskazują, że o ile odsetek firm ze ściany wschodniej korzysta-
jących z komputerów i Internetu jest na zbliżonym poziomie, co w skali kraju, to 
udostępnianie nowych technologii pracownikom oraz korzystanie przez firmy  
z tego regionu z funkcji oferowanych przez sieć jest na wyraźnie niższym poziomie.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Zaprezentowane statystyki pokazują, że firmy z terenu Polski wschodniej: 

− najczęściej (ponad 90% wskazań) używają komputerów do prac biurowych 
oraz jako narzędzia dostępu do Internetu. Internet z kolei najczęściej wyko-
rzystywany jest do prowadzenia korespondencji za pomocą poczty elektro-
nicznej, 

− w większości przypadków udostępniają komputery oraz Internet ponad po-
łowie ogółu zatrudnionych, 

− w większości uznają, że wprowadzenie nowych technologii okazało się 
niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

 Podobne tendencje zaobserwowano w całym kraju. Występują jednak różnice, 
na niekorzyść Polski wschodniej, w zakresie korzystania z funkcji oferowanych 
przez nowe technologie, niewielkie − w przypadku korzystania z komputerów, 
nieco większe – w przypadku korzystania z Internetu. Także udostępnianie nowych 
mediów pracownikom oraz zadowolenie w ocenie skutków ich wprowadzenia  
w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej jest na niższym poziomie. 
Wydaje się, że dalsze wprowadzanie nowych technologii na ścianie wschodniej, 
należącej do najsłabszych regionów Polski pod względem rozwoju gospodarczego, 
sprzyjać może powstawaniu nowoczesnego biznesu oraz wyrównywaniu występu-
jących różnic.  
 
 



Nowe technologie w e-biznesie na ścianie wschodniej 129

Literatura 
 
1. Firmowi użytkownicy Internetu na ścianie wschodniej. Raport z badań przeprowa-

dzonych w 2008 r., Instytut Łączności, 2009. 
2. Firmowi użytkownicy Internetu w Polsce. Raport z badań przeprowadzonych  

w 2008 r., Instytut Łączności, 2009. 
3. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębior-

stwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r., GUS, 2009. 
 
 

E-BUSINESS IN EASTERN POLAND – NEW TECHNOLOGIES 
 
 

Summary 
 
 The article presents selected statistics for use by companies with new technologies 
(computers and Internet) among firms from the "east wall" of Poland and the reference 
was made to the nationwide indicators. 
 

Translated by Roman Nierebiński 
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EWALUACJA STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 O globalnym społeczeństwie informacyjnym XXI wieku mówi się, że rozwija 
się w klimacie niepewności i ryzyka. Klimat ten dostrzega się nie tylko w skali 
globalnej, lecz także lokalnej oraz w wymiarze jednostkowym jako cechę egzysten-
cji współczesnego człowieka. Nader często pojawiają się iście kasandryczne prze-
powiednie, eksponujące nowe zagrożenia cywilizacyjne i przywołujące Orwellow-
skiego Wielkiego Brata, panoptikon Benthama i Foucaulta, społeczeństwo nadzoru 
Lyona czy społeczeństwa ryzyka Becka. „Społeczeństwo ryzyka jest społeczeń-
stwem katastrof. Zagraża mu to, że stany wyjątkowe stają się stanami normalnymi”.  
 Nie brak optymistycznych sądów. Optymiści idealizują sieci w przekonaniu, 
że usuną one w cień reżimy sterowania oparte na hierarchii. Optymistyczny nurt 
diagnoz i prognoz społecznych, gloryfikujący epokę globalizacji i Internetu, wpisu-
je się w paradygmat refleksyjności, rozwoju osobowości i ewolucji struktur spo-
łecznych. Zapewne nurt ten reprezentują w różnym stopniu zarówno Toffler, Gid-
dens, a także Beck i Castells. Jeśli z jakiejś możliwej syntezy tych propozycji wyła-
nia się pewna wizja optymistycznego „kresu” formującego się globalnego społe-
czeństwa informacyjnego i, jeśli nawet uznamy ją za kolejną utopię, to warto wyra-
zić nadzieję, że jest to „utopia osiągalna”. 
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1. Założenia podstawowe 
 
 Globalne Społeczeństwo Informacyjne (GSI) jako obiekt badań jest dyna-
micznym systemem rozwijającym się − w sensie cybernetycznym − o strukturze 
wielopoziomowej, realizującym wiele procesów w sieci liniowych i nieliniowych 
interakcji (sprzężeń). 
 Gdy uporządkowany materiał empiryczny jest wystarczająco bogaty, a in-
strumentarium efektywne, można podjąć następujące przedsięwzięcia: 

− diagnozowanie (np. stopień wpływu informacyjnych technologii na po-
szczególne segmenty GSI), 

− porównanie poziomu rozwoju społecznego poszczególnych krajów, w tym 
rozwoju informacyjnej infrastruktury; 

− identyfikować te składowe systemu, które dzięki rozwojowi ICT (techno-
logii teleinformatycznych) przyczyniają się do uzyskiwania wyższej jako-
ści życia, 

− prognozowanie społecznych skutków rozwoju ICT jako jednej z podsta-
wowych „sił sprawczych” rozwoju GSI. 

 W analizie GSI przyjęto dziewięć podstawowych źródeł (inputs) i beneficjen-
tów (outputs) rozwoju globalnego (tabela 1). 
 

Tabela 1  
 

Źródła rozwoju globalnego 
 

Lp Źródła rozwoju Aspekty rozwoju Skutki 
1 Społeczeństwo socjologiczny zmiany jakości życia 
2 Gospodarka ekonomiczny zmiany dobrobytu 
3 Polityka politologiczny zmiany siły państwa 
4 Edukacja edukacyjny zmiany kapitału intelektualnego 
5 Nauka poznawczy zmiany zasobów wiedzy 
6 Kultura kulturowy zmiany tożsamości kulturowej 

7 
Energetyka energetyczny zmiany poziomu bezpieczeństwa ener-

getycznego 
8 Środowisko naturalne ekologiczny zmiany wartości ekosfery 

9 
Infrastruktura infor-
macyjna 

informacyjny zmiany wartości zasobów informacyj-
nych 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Pomiędzy wyróżnionymi systemami istnieją różnorodne reakcje (stosunki  
i sprzężenia), dzięki którym powstają określone skutki będące z kolei przyczyną 
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kolejnych zmian infra- i intersystemowych. Stanowią one obiekt analizy i oceny, 
oczywiście w ograniczonym zakresie. 
 Niepowodzenia związane ze ścisłym prognozowaniem rozwoju systemów 
społecznych spowodowały, że przyjęto, iż istotniejsze niż bezwzględna dokładność 
szczególnych prognoz jest osiąganie społecznego konsensusu strategicznych kie-
runków rozwoju systemu (państwa). A zatem technika scenariuszy i np. metoda 
delficka, wsparte w potrzebie modelami symulacyjnymi, pozostają podstawowym 
narzędziem analiz prognostycznych. Jednakże coraz częściej prognozowanie (fore-
casting) zastępowane jest przez foresight, co może oznaczać analizę prognostyczną 
poprzez tworzenie społecznej wizji przyszłości, która ma szansę stać się samospeł-
niającą się prognozą. 
 Z kolei badania ewaluacyjne nauki i techniki (technologii), prowadzone  
w kontekście skutków określonej polityki naukowo-technicznej, wykorzystują me-
todę określoną jako TA (Technology Assessment). Wykorzystując elementy foreca-
sting oraz TA, opracowano metodykę analizy systemowej rozwoju GSI.  
 Zakłada się, że GSI jest zarówno przyczyną, jak i skutkiem globalizacji poli-
tycznej, gospodarczej, finansowej, kulturowej itp. („Kompresja przestrzeni i cza-
su”). To tylko pozorny paradoks, albowiem występuje swoisty „system nielinio-
wych sprzężeń zwrotnych”, który m.in. przyniósł swoisty konflikt racjonalności: 

− czasowy: skutki bliskie w czasie są odmienne od skutków dalszych w cza-
sie; 

− przestrzenno-funkcjonalny: to, co dobre lokalnie, może być złe globalnie  
i odwrotnie.  

 Dzieje się tak również, dlatego, że GSI jest w istocie wielkim wielopoziomo-
wym systemem o strukturze sieciowej (megasieć). Nowoczesna technologia telein-
formatyczna zmieniła bowiem topologię systemu globalnego. Do analizy takiej 
zmiany nie jest przygotowana nauka ery industrialnej (modernistycznej). 
 Globalizację na przełomie XX i XXI w. przyniosła swoista koincydencja ta-
kich różnych procesów, jak: 

− rozwój transnarodowych korporacji gospodarczych i międzynarodowych 
przypływów kapitału inwestycyjnego, 

− międzynarodowe transfery technologii, 
− rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz umasowienie 

ich różnorodnych zastosowań, 
− upowszechnienie efektywnej i standardowej produkcji towarów i usług, 
− rozwój powszechnej i globalnej dostępności mediów elektronicznych, 
− upowszechnienie się uniwersalnych postaw konsumpcyjnych (także w sfe-

rze kultury masowej), 
− powstanie nowych źródeł zagrożeń (globalizacja terroryzmu, cyberterro-

ryzm), 
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− powstanie nowych dylematów cywilizacyjnych (np.: globalizm − alterglo-
balizm, wolność − bezpieczeństwo). 

 
 
2. Ewaluacja możliwych skutków 
 
 Foresight obejmuje zespół działań „umożliwiających wielowymiarowe okre-
ślenie przyszłych kierunków rozwoju społecznego na podstawie analizy bieżącego 
stanu nauki, technologii i świadomości społecznej oraz ich wzajemnych relacji”. 
Jest to proces strategiczny mający na celu: 

− organizację debaty publicznej dotyczącej przyszłości (perspektywicznych 
stanów) oraz możliwości osiągnięcia pożądanych stanów dzięki rozwojowi 
nauki i technologii; 

− wpływanie na proces podejmowania decyzji rozwojowych; 
− tworzenie zasobów informacyjnych niezbędnych do budowania średnio  

i długookresowej wizji rozwojowej (kierunków rozwoju, priorytetów inwe-
stycyjnych itp.); 

− osiągnie społecznej akceptacji rządowych programów rozwoju społeczne-
go. 

 Wskazywanie priorytetów inwestycyjnych w sferze badań i rozwoju technolo-
gicznego, wspomaganie absorpcji innowacji technologicznych przez gospodarkę,  
a także zmiany polityki naukowej państwa mają na celu np. reorientację tradycyjnej 
gospodarki na gospodarkę opartą na wiedzy (GOW). Cechą w szczególny sposób 
wyróżniającą foresight spośród innych metod i technik analityczno-
prognostycznych jest wprowadzenie społecznego dialogu, służącego włączeniu 
określonych grup społecznych do dyskusji i współpracy zarówno z decydentami, 
jak i z przedstawicielami nauki (sektor B+R). 
 Foresight może przebiegać na czterech poziomach: (1) ponadnarodowym,  
(2) narodowym, (3) regionalnym i lokalnym, (4) branżowym, i obejmuje dwa pod-
stawowe etapy: określenie obszarów badań i określenie struktury obszarów badań 
oraz następujące przedsięwzięcia: 

− panelową dyskusję ekspertów, 
− wyznaczanie kluczowych technologii przez poszczególne panele, 
− wykorzystanie techniki scenariuszy podczas tworzenia raportów. 
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Rys. 1. Metodyka realizacji procesu foresight 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Zakłada się, że wprowadzenie nowej techniki (technologii) lub modernizację 
techniki istniejącej bądź rozszerzenie skali jej zastosowań powoduje różnorakie 
skutki: społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, zdrowotne, organizacyjne, prawne 
itp. W związku z tym do podstawowych zadań TA zalicza się następujące przed-
sięwzięcia: 

− przewidywanie i systematyczne rozpoznawanie, określanie i analizowanie 
konsekwencji (skutków) wprowadzania technologii, 

− ustalenie wariantów polityki w zakresie minimalizowania społecznych 
skutków technologii oraz analiza porównawcza wariantów dopuszczalnych 
polityk (strategii), 

− zapewnienie warunków racjonalnego wprowadzania w życie wybranej po-
lityki (strategii). 

 W ramach ogólnej metodyki TA prowadzone są analizy szczegółowe, takie 
jak: analizy wykonalności, analizy rynkowe, próby laboratoryjne, analizy efektyw-
ności (cost-benefit, cost-effectiveness), analizy skutków (environmental impact, 
economic impact), analizy ryzyka wraz z oceną społecznej akceptowalności ryzyka 
itp. 
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3. Aspekty metodyczne  
 
 Załóżmy, że dany jest zbiór dopuszczalnych strategii rozwoju GSI, a każdą  
z nich charakteryzuje zbiór parametrów, na podstawie których określa się zbiór 
kryteriów oceny efektywności. 
 Problem polega na wyznaczaniu takiej strategii, która jest optymalna ze 
względu na przyjęte kryteria (np. w sensie Pareto), tzn., że nie istnieje strategia 
lepsza wśród analizowanych.  
 Dana jest strategia, której realizacja w określonym środowisku społecznym 
może przynieść zarówno pożądane skutki (pozytywne), jak i skutki uboczne (nega-
tywne). Tworząc scenariusze zdarzeń będące skutkiem przyjętej strategii oraz pro-
gnozy rozwoju technologii zmierza się do analizy identyfikacyjnej skutków (np. za 
pomocą technik eksperckich typu burza mózgów lub Delphi, w szczególności zaś 
symulacji komputerowej). Następnie dokonuje się wartościowania poszczególnych 
skutków, przypisując im określone wartości liczbowe (wyrażające miary naturalne 
lub punkty przypisane przez ekspertów). Końcowym etapem analizy systemowej 
zastosowań (rozwoju) określonej technologii jest analiza pozytywnych i negatyw-
nych skutków oraz ocena jej efektywności (aprobata lub dezaprobata). Na podsta-
wie oceny podejmowane są decyzje typu: „wdrażać czy wycofać”, „modernizować 
czy wymienić” („przyjąć technologię alternatywną” itp.). 
 Identyfikacja strategii ze względu na poziom nowoczesnej wiedzy i tech-
nologii (WIEDZA) oraz skali zastosowań (SKALA). Przyjmuje się różne pozio-
my rozwoju technologicznego (technologia niedorozwinięta, czyli zacofana, tech-
nologia rozwinięta, technologia wysoko rozwinięta, technologia zaawansowana 
czyli przodująca). 
 Identyfikacja środowiska społecznego ze względu na wskaźnik rozwoju 
ekonomicznego (JAKOŚĆ ŻYCIA) oraz wskaźnik rozwoju społecznego, edu-
kacyjnego, kulturowego itp. określający zdolność absorpcji i przyswajania techno-
logii, czyli zasięg wpływów (ZASIĘG) dla podstawowych typów środowiska (zaco-
fane, przedmodernizujące się, modernizujące się, rozwinięte, wysoko rozwinięte). 
Zakłada się, że technologia danego typu przynosić może różne skutki w zależności 
od typu środowiska, w którym jest stosowana (wdrażana). 
 Wstępna ewaluacja rozwoju technologii w środowisku społecznym: okre-
ślenie szans i zagrożeń rozwojowych, a w szczególności ocena ryzyka (jako funkcja 
ocen szans i zagrożeń) zastosowań technologii typu j w środowisku społecznym 
typu i ( dokonywana przez zespół ekspertów za pomocą techniki typu brainstor-
ming lub Delphi, albo w ramach procesu foresight). 
 Identyfikacja skutków społecznych zastosowań technologii: 
 Wszystkie możliwe i prawdopodobne skutki społeczne, których przyczyną jest 
zastosowanie (wdrożenie) danej technologii informacyjnej w określonym środowi-
sku społecznym, podzielono na następujące rodzaje: 
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− główne, tj. te, które przewidywane są jako wynikające z przeznaczenia  
i podstawowych funkcji technologii, oraz uboczne, (tj. skutki niezamierzo-
ne zastosowań, nieprzewidziane itp.), 

− bliższe w czasie oraz dalsze, które mogą uwidocznić się w dalszej perspek-
tywie. Każdy skutek może być oceniany za pomocą dwóch wartości (np. 
użyteczności), korzyści oraz strat lub wartości różnicy tych wielkości. 

 Ostateczna ocena technologii w danym środowisku społecznym dokonywana 
jest za pomocą wartości użyteczności stosowanej technologii informacyjnej. 
 Ewaluacji skutków technologicznego rozwoju systemu społecznego (środowi-
ska społecznego) dokonuje się, dekomponując system na segmenty (podsystemy),  
a następnie dokonuje się ewaluacji dla każdego segmentu według zasad określo-
nych dla wielokryterialnych analiz porównawczych.  
 

 
 

Rys. 2. Metodyka wartościowania techniki (technologii) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowanie 
 
 W każdej epoce narastają skumulowane innowacje z okresu poprzedniego, 
przy czym odrzucane są te, które nie odpowiadają nowym wyzwaniom cywilizacyj-
nym. Era industrialna przyniosła społeczeństwo masowe i organizacje biurokra-
tyczne. Era informacyjna natomiast wyłoniła społeczeństwo informacyjne oraz 
organizacje sieciowe i wirtualne. Zawsze jednym ze źródeł przemian społecznych 
był rozwój technologiczny, którego skutki są przedmiotem analiz systemowych. 
 W warunkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego nie można wykluczyć 
powstawania sytuacji kryzysowych i konfliktowych charakterystycznych dla mi-
nionej epoki. W istocie społeczeństwo informacyjne wyłania się ze społeczeństwa 
masowego, wraz z wieloma jego cechami, takimi jak np. podatność na zakłócenia 
funkcjonowania systemów ekonomicznych wraz z głębokim przekonaniem o „je-
dynie słusznej drodze”, kumulacja zagrożeń typowych dla społeczeństwa indu-
strialnego wraz z pojawianiem się nowych źródeł niepewności i ryzyka. 
 W analizie fińskiego społeczeństwa informacyjnego [1] wyróżniono trzy bar-
dzo odmienne modele społeczeństwa informacyjnego, wszystkie jednak dynamicz-
ne pod względem technologicznym i ekonomicznym: 

− „model doliny krzemowej” – otwarte społeczeństwo informacyjne, napę-
dzane mechanizmami rynkowymi, 

− „model singapurski” – autorytarne społeczeństwo informacyjne, 
− „model fiński” – otwarte społeczeństwo informacyjne połączone z pań-

stwem dobrobytu. 
 Edwin Bendyk we wstępie do ksiązki Castellsa i Himanena, poświęconej roz-
wojowi społeczeństwa informacyjnego, pisze: „Neoliberalne myślenie jest proste 
jak konstrukcja cepa i nie można mu odmówić siły perswazji. Problem w tym, że 
nadaje się ono najwyżej do gospodarek specjalizujących się w produkcji cepa”[1]. 
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EVALUATION OF THE STRATEGIES DEVELOPMENT  
OF THE GLOBAL INFORMATION SOCIETY 

 
 

Summary 
 
 The article describes the methodological bases and the evaluation of the strategies 
and assessment technology expressing social needs. On the basis of experience of the 
ASSESSMENT TECHNOLOGY (TA), Forsight and the system analysis were de-
scribed as a general models of the evaluation strategies of development of the informa-
tion society. 
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WSPÓLNOTY REGIONALNE WOBEC WYZWAŃ CYWILIZACJI INFORMACYJNEJ  
I GOSPODARKI KREATYWNEJ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Punktem wyjścia opracowania jest założenie, że w XXI wieku głównymi 
komponentami gospodarki i warunkami przetrwania na rynku są: kreatywność, 
wyobraźnia i innowacje. Ze względu na rosnącą rolę kapitału kreatywnego, umoż-
liwiającego optymalne wykorzystanie zasobów informacji, coraz częściej podkreśla 
się, że gospodarka oparta na wiedzy ustępuje miejsca gospodarce kreatywnej, którą, 
najogólniej rzecz biorąc, identyfikuje kreatywność w powiązaniu z elektroniką. 
Takie stanowisko nie deprecjonuje rangi gospodarki opartej na wiedzy, eksponuje 
raczej potrzebę jej modyfikacji.  
 Przygotowanie regionów do osiągania sukcesów wymaga nie tylko przekaza-
nia im najwyższej jakości wiedzy, wyposażenia w infrastrukturę informatyczną, 
komputery, infostrady, multimedia, dostępu do nowoczesnych technologii, ale 
przede wszystkim wykształcenia określonych umiejętności twórczego wykorzysta-
nia tych zasobów, pozwalających sprostać wyzwaniom stawianym przez nowocze-
sną gospodarkę. Zasadniczą rolę powinna więc odgrywać kreacja nowych form 
zachowań, kształtowanie odpowiednich struktur i mechanizmów społecznych zdol-
nych z pożytkiem wykorzystać środki techniczne oraz zasoby informacji dla zwięk-
szenia efektywności oraz przewag konkurencyjnych1. Przede wszystkim ludzie, ich 

                                                 
1  E. Mączyńska, Gospodarka przełomu. Wyzwania dla ekonomistów, Opolskie Roczniki 

Ekonomiczne 2007, nr 17, PTE Oddział w Opolu, s. 27-40. 
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umiejętności i wykształcenie oraz instytucje determinują zastosowanie oraz osta-
teczne wykorzystanie danej technologii, a nie odwrotnie. 
 Wprawdzie innowacyjności i kreatywności jako umiejętności nie da się na-
uczyć, bez wątpienia można jednak ją wspierać2. Nie bez powodu Unia Europejska 
ogłosiła rok 2009 Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji. W ten sposób 
podkreśliła, jak ważne i potrzebne w sprostaniu globalnej konkurencji i wyzwaniom 
stojącym przed Europą są działania zmierzające do promowania postaw kreatyw-
nych i innowacyjnych jako czynników rozwoju kompetencji osobistych, zawodo-
wych i społecznych3.  
 Inteligentny rozwój, oznaczający zwiększenie roli wiedzy i innowacji jako sił 
napędowych przyszłego rozwoju Europy, uznany też został za jeden z zasadniczych 
celów najnowszego dokumentu Europa 2020 (EU2020), przedstawionego przez 
Komisję Europejską 3 marca 2010 r.4 Ta nowa strategia, mająca zastąpić niesku-
teczną Strategię Lizbońską i przygotować europejską gospodarkę do wyzwań na-
stępnego dziesięciolecia, przewiduje rozwój „inteligentny, zielony i korzystny dla 
wszystkich obywateli”5. Założono w niej podniesienie jakości edukacji, wyników 
działalności badawczej, wspieranie transferu innowacji i wiedzy, pełne wykorzy-
stania technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także zadbania o to, by inno-
wacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, przyczyniające się do 
wzrostu, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwiązywania problemów społecznych. 
 Choć w Polsce w ostatnich latach konieczność uwzględniania wyzwań zwią-
zanych z budowaniem społeczeństwa wiedzy jest niekwestionowana zarówno przez 
centrum6, jak i władze regionalne oraz lokalne, rzecz w tym, że nie zawsze do koń-

                                                 
2  http://www.innowacje2009.pl/konferencja-przemysly-kreatywne-kultura-biznes-

innowacje. 
3  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1350/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. 

dotycząca Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji, Dziennik Ustaw Unii Europejskiej 
L348 z 24.12.2008.  

4  EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjają-
cego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Komunikat Komisji KOM(2010) wersja 
ostateczna, Bruksela, 3.3.2010. 

5  Wprawdzie projekt EU20 spotkał się już z licznymi słowami krytyki, również ze strony 
polskiej, to jednak dotyczą one głównie sfery polityki spójności. Będą o nim dyskutowali szefo-
wie państw i rządów "27" na szczycie UE 25-26 marca w Brukseli, zaś ostateczne przyjęcie stra-
tegii ma nastąpić na szczycie czerwcowym. Por. Huebner krytycznie o propozycji strategii gospo-
darczej Europa 2020: http://biznes.gazetaprawna.pl/ artykuly/403067 2010-03-03. 

6  W Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2006) bu-
dowanie społeczeństwa wiedzy wpisane zostało do wizji oraz priorytetów rozwojowych. Problem 
ten zajmuje również sporo miejsca w najnowszym dokumencie Polska 2030, stanowiącym punkt 
wyjścia do nowej Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju (Raport „Polska 2030. Wyzwania 
rozwojowe”, red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół Doradców Strategicznych 
Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009). Minął właśnie rok od przyjęcia Strategii rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, grudzień 2008), której operacjonalizację stanowi program Polska Cyfrowa 
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ca te wyzwania są właściwie rozumiane, a ponadto nierzadko pozostają jedynie  
w sferze deklaracji. 
 Niezależnie od faktu, że w wielu polskich regionach ciągle jeszcze zasadniczy 
problem stanowi bariera dostępu, przede wszystkim wyposażenie w infrastrukturę 
szerokopasmowego dostępu do Internetu, nakazem chwili jest debata zarówno  
o właściwym pojmowaniu społeczeństwa wiedzy, jak i o jego skutecznym stymu-
lowaniu. Zgodzić należy się bowiem z Ikuiro Nonaką, japońskim teoretykiem  
z zakresu organizacji zarządzania, że nie można właściwie zarządzać organizacją 
opartą na wiedzy, dopóki nie zna się jej istoty7.  
 W tych warunkach rysuje się pilna potrzeba poszukiwania odpowiedzi na 
następujące pytania: 

− co zrobić, aby społeczeństwo i gospodarka wiedzy przestały być jedynie 
miłym dla ucha, banalnym sloganem, słowem-kluczem i pustą deklaracją?8 

− jak przezwyciężać bariery ograniczające tworzenie i wykorzystanie poten-
cjału kreatywnego regionów? 

− jak w dobie gospodarki kreatywnej wspierać rozwój wspólnot regional-
nych, wpływać na wybory edukacyjne, szanse zawodowe i zdolności do 
innowacji, determinujące w największej mierze konkurencyjność? 

 Celem opracowania jest zainspirowanie do takiej dyskusji. Nie napawa bo-
wiem optymizmem pozycja Polski w światowych i europejskich rankingach rozwo-
ju gospodarki opartej na wiedzy.  
 
 
1. Główne filary gospodarki i społeczeństwa wiedzy  
 
 Choć wiedza zawsze była istotnym motorem napędzającym rozwój, ostatnie 
dekady przyniosły niezwykle dynamiczny, niespotykany wcześniej wzrost jej zna-
czenia jako podstawowego nośnika rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego, 
określającego nowe przewagi konkurencyjne. Coraz silniej artykułuje się, że dla 
sprawnego funkcjonowania gospodarki niebywale ważna jest nie tylko umiejętność 
tworzenia, przyswojenia i rozprzestrzenienia wiedzy, będącej zarówno surowcem, 
jak i produktem wzrostu gospodarczego, ale jej modyfikowania oraz efektywnego 
wykorzystywania9.  
                                                                                                                        
(http://www.mswia.gov.pl/strategia). W grudniu 2008 r. powołany został Międzyresortowy Ze-
spół ds. Realizacji Programu „Polska cyfrowa”. Z inicjatywy marszałków województw funkcjo-
nuje Konwent dla społeczeństwa informacyjnego. 

7  I. Nonaka, Organizacja oparta na wiedzy, w: Zarządzanie wiedzą, Harvard Business 
Review, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006, s. 30-51. 

8  Z. Jazukiewicz, Wiedza oparta na gospodarce, Przegląd Techniczny. Gazeta Inżynierska 
2009, nr 20, s.12. 

9  Por. J. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą w polskiej oświacie. Diagnoza i perspektywy zmian, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 14-15; M. Łosiewicz, 
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 Najczęściej definiowane są cztery filary gospodarki opartej na wiedzy 
(GOW). Są nimi10:  

1. system gospodarczy i instytucjonalny motywujący do skutecznego wyko-
rzystania posiadanej wiedzy i tworzenia nowej,  

2. wykształceni i utalentowani ludzie tworzący i wykorzystujący wiedzę, 
3. dynamiczna infrastruktura informacyjna, ułatwiająca skuteczną komunika-

cję, rozprzestrzenianie i przetwarzanie informacji,  
4. skuteczny system innowacyjny, obejmujący sieć firm, centrów badaw-

czych, uczelni, konsultantów i innych organizacji potrafiących: 
− sięgnąć do rosnących zasobów światowej wiedzy,  
− zasymilować ją i przystosować do lokalnych potrzeb, 
− stworzyć nową wiedzę i nowe technologie.  

 Te filary powinny być ze sobą powiązane. Dopiero ich spójny system wpływa 
na produktywność i wzrost gospodarczy11.  
 W rankingu syntetycznego wskaźnika GOW, prezentowanego przez Bank 
Światowy jako średnia arytmetyczna wymienionych czterech filarów, Polska zaj-
muje bardzo daleką pozycję, sytuując się nie tylko poniżej średniej europejskiej12. 
W 2008 r. w grupie krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyprzedziła jedynie 
Słowację, Bułgarię i Rumunię. 
 Nadzieje związane z rozwojem wiedzy, a równocześnie tempo zmian na tym 
polu, niepewność i brak sprawdzonych wzorców postępowania, oddał w 2004 r. 
prof. M. Kleiber, ówczesny minister nauki i informatyzacji, a obecny prezes PAN  
i kierownik naukowy Narodowego Programu Foresight – Polska 2020, pisząc meta-
forycznie, że społeczeństwo wiedzy to „wspólna zdolność do budowania dzisiaj 
przesłanek służących jutro tworzeniu nowej wiedzy, nowych produktów, nowych 
usług, których wczoraj nawet sobie nie wyobrażaliśmy, a które pojutrze już mogą 
okazać się przestarzałe i wymagające nowych pomysłów”13. Równocześnie już 
wówczas bardzo trafnie określił, że społeczeństwo wiedzy jest społeczeństwem 
                                                                                                                        
Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 86-92. 

10  Por. M. Słodowa-Hełpa, Gospodarka oparta na wiedzy i społeczeństwo informacyjne  
w świetle Strategii Lizbońskiej oraz założeń NPR 2007-2013, w: Zarządzanie wiedzą w agrobiz-
nesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 2005, s. 37-39.  

11  Rezultaty działań zależne są również w znaczący sposób od otoczenia instytucjonalnego, 
w którym funkcjonują innowacyjne organizacje. 

12  Wśród 29 badanych krajów Polska zajęła 26. miejsce, a w rankingu społeczeństwa wie-
dzy wśród 12 krajów przyjętych do UE od 2004 r. znalazła się na 9. pozycji, wyprzedzając tylko 
Bułgarię, Łotwę i Rumunię. Por. E. Dworak: Gospodarka oparta na wiedzy według metodologii 
organizacji międzynarodowych, Wiadomości Statystyczne 2009, nr 9, s. 62-67. 

13  M. Kleiber, Dlaczego debata o znaczeniu wiedzy jest nakazem chwili?, wypowiedź ów-
czesnego ministra nauki i informatyzacji, przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, z dnia 
29 marca 2004.  
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kreatywnym, którego siła opiera się na trzech ważnych, wzajemnie powiązanych, 
filarach:  

− otwartym na świat kapitale ludzkim, czyli ludziach wykształconych i stale 
kształcących się,  

− obywatelskiej organizacji życia społecznego,  
− gospodarce „oddychającej innowacjami”. 

 
 
2. Kreatywność − zasadniczy instrument rozwoju współczesnej gospodarki  
 
 W świetle przytoczonego wyżej stanowiska uznać można, że eksponowanie 
kreatywności jako integralnego członu społeczeństwa wiedzy nie stanowi novum, 
podobnie jak pogląd, że jej rozwój nie tylko w Polsce wymaga szczególnej troski14. 
Zdaniem prof. M. Kleibera stworzenie odpowiednich warunków i zachęt ekono-
micznych do pobudzenia kreatywnych zachowań obywateli i przedsiębiorstw oraz 
powstawania nowoczesnej infrastruktury instytucjonalnej stanowi zasadniczy wy-
móg dokonania skoku cywilizacyjnego15. Innowacyjnością jest kreatywność  
w praktyce. Postawienie na rozwój kreatywności społecznej, zarówno ludzi, jak  
i organizacji, jest pierwszym, niejako wstępnym warunkiem16.  
 Znany regionalista A. Kukliński uważa, że w XXI wieku regiony są układami 
gospodarczymi, społecznymi i kulturowymi, w których w sposób szczególnie efek-
tywny dokonuje się integracja wiedzy, wyobraźni i wolności17. Podkreśla, że wie-
dza w połączeniu z wyobraźnią jest podstawą kreatywności, do której, aby się roz-
wijała, należy dodać jeszcze wolność. Klimat wolności rozwija bowiem wiedzę  
i wzbogaca wyobraźnię. Gospodarka wiedzy staje się więc gospodarką kreatywną, 
otwierając nową erę w światowej ekonomii. Jego zdaniem europejskie regiony przy 
budowie swojej przyszłości powinny postawić właśnie na kreatywność, będącą 
główną siłą napędową procesów rozwojowych i kluczowym elementem nowego 
europejskiego renesansu. Wówczas dopiero Europa może stać się równorzędnym 
aktorem w systemie czterech megaprzestrzeni globalnych18. Dodaje równocześnie, 

                                                 
14  M. Kleiber, Innowacyjność gospodarki a społeczeństwo wiedzy – w Polsce?, referat  

w trakcie debaty Gospodarka a nauka, Sejm RP, 17 marca 2005 http://www.nauka.gov.pl/ 
15  M. Kleiber, O społeczeństwie opartym na wiedzy, http://www.prezydent.pl/import/ wy-

wiady-doradcow-prezydenta-rp/listopad-2006 
16  M. Kleiber, Polska gospodarka oparta na wiedzy – slogan, czy strategia? Strategiczne 

aspekty budowania w Polsce podstaw gospodarki opartej na wiedzy, referat na konferencji „Pol-
ska innowacyjna", zorganizowanej w Warszawie 20 listopada 2008 r. 
http://km.org.pl/konferencja-polska-innowacyjna 

17  Por. A. Kukliński, Ku kreatywnej Europie XXI wieku. Artykuł dyskusyjny, 
http://www.pte.pl/pliki/doc/ 

18  Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku, red. A. Kukliński, K. Paw-
łowski, J. Woźniak, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009. 
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że na koncepcję regionu kreatywnego składają się: kreatywne społeczeństwo regio-
nalne, kreatywne przedsiębiorstwa, kreatywna kultura, nauka i edukacja. Potrzebna 
jest zatem rewolucyjna zmiana w systemach edukacyjnych. 
 Warto w tym miejscu przytoczyć również stanowisko R. Florydy, twórcy 
pojęcia „klasy kreatywnej”, który uważa, że fundamentalnym źródłem wzrostu 
gospodarczego jest właśnie ludzka kreatywność19. Elementami koniecznymi dla 
zaistnienia warunków sprzyjającym kreatywności są 3 T: technologia, talent i tole-
rancja, czyli otwartość, a także różnorodność miejsca20.  
 
 
3. Polskie realia − gdzie jesteśmy 
 
 Wprawdzie pod względem niektórych wskaźników charakteryzujących rozwój 
społeczeństwa informacyjnego Polska osiągnęła już średni poziom UE (odsetek 
przedsiębiorstw z dostępem do Internetu i wykorzystujących go w kontaktach  
z administracją publiczną) lub zbliżyła się do tego poziomu (udział wydatków na 
technologie informacyjne w PKB), jednak dostęp gospodarstw domowych do Inter-
netu jest nadal znacznie słabszy niż przeciętny w UE21. W 2008 r. korzystało z 
niego 48% gospodarstw domowych wobec 60% średnio w UE-27. Dystans w sto-
sunku do średniej UE wprawdzie maleje, jednak dość wolno (w okresie 2004-2008 
średnio o 3 pkt. proc. rocznie). Nadal wyprzedza Polskę większość krajów UE. W 
2008 r. w grupie nowych państw członkowskich odsetek gospodarstw domowych 
mających dostęp do Internetu niższy niż w Polsce był tylko w Bułgarii, Rumunii, 
Czechach i na Cyprze, a taki sam – na Węgrzech, natomiast w UE-15 niższy niż  
w Polsce był on w Grecji, Portugalii i we Włoszech22. 
 Jesteśmy więc krajem o średnim nasyceniu infrastrukturą umożliwiającą do-
stęp do Internetu. Z sieci korzysta w Polsce około 40% gospodarstw domowych, 
czyli mniej niż w Hiszpanii (45%), ale więcej niż na Węgrzech (38%) i w Czechach 
(35%). Problemem jest jednak nierównomierność dostępu do Internetu w wymiarze 
terytorialnym. W skali kraju różnice na tym polu są jeszcze większe. 

                                                 
19  R. Florida, Cities and the Creative Class, New York – London 2005. 
20  Autor zastanawia się także nad zależnością: czy kreatywne centra sprzyjają większej kre-

atywności ich mieszkańców, czy to raczej nagromadzenie jednostek wybitnych wpływa na rozwój 
i atrakcyjność tego miejsca – obie tezy są prawdziwe, ale zdaniem autora ta pierwsza jest bardziej 
znacząca. Por. Narodziny kreatywnych regionów, wywiad A. Mikołajczyka z R. Florydą, Brief for 
Poland 2009. 

21  Polska. Raport strategiczny 2009, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 28-29. 

22 Najwyższy odsetek gospodarstw z dostępem do Internetu notowano w Holandii (86%),  
a w grupie nowych państw członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej – w Słowenii (59%) 
oraz Estonii i Słowacji (58%) Por. Polska. Raport strategiczny 2009, op. cit., s. 28-29. 
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 Podział cyfrowy – różnice w dostępie do technologii informacyjnych i komu-
nikacyjnych – przebiega w Polsce przede wszystkim między obszarami miejskimi  
i wiejskimi. Z komputera korzysta 69% mieszkańców miast powyżej 500 tys.  
i jedynie 37% mieszkańców wsi, z Internetu zaś – 63% ludności wielkich miast  
i 26% ludności wiejskiej. Stopień podziału jest różny w zależności od województwa 
– najniższe różnice między miastem a wsią występują w województwach opolskim, 
śląskim i dolnośląskim. 
 Korzystanie z Internetu jest też zróżnicowane regionalnie, choć nie tak silnie 
jak wiele innych wskaźników rozwojowych. W województwach wschodnich  
(z wyjątkiem województwa podlaskiego) odsetek gospodarstw podłączonych do 
sieci jest niższy niż w innych częściach kraju. Jest to wypadkowa niskiego poziomu 
urbanizacji Polski Wschodniej oraz tradycyjnego, rolniczego charakteru znacznej 
części tamtejszych terenów wiejskich. Najmniej dostępna jest sieć w wojewódz-
twach świętokrzyskim, lubelskim i łódzkim. Najwyższy odsetek gospodarstw ko-
rzystających z Internetu występuje w województwach pomorskim, mazowieckim  
i małopolskim. 
 Ważną rolę w przełamywaniu wykluczenia cyfrowego powinny odgrywać 
polskie szkoły. Obecnie ponad 90% z nich deklaruje posiadanie komputerów  
z dostępem do Internetu. Brak jednak danych na temat sposobu wykorzystania tych 
zasobów23.  
 Z badań GUS wynika, że główną przyczyną nieposiadania szerokopasmowego 
dostępu do Internetu był brak potrzeby korzystania z technik szybkiego przesyłania 
danych24. Wśród innych istotnych przyczyn znalazły się brak technicznych możli-
wości (22% wskazań) oraz zbyt wysokie koszty – choć rola tego ostatniego czynni-
ka wyraźnie ostatnio zmalała (z 27% wskazań w 2007 r. do 20% w 2008 r.). 
 W tych warunkach niepokoić powinien fakt, że nie w braku środków tkwi 
główna przyczyna niedostatków infrastrukturalnych. Z najnowszych doniesień 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika bowiem, że choć znajdujemy się już na 
półmetku perspektywy finansowej 2007-2013, stan wydatkowania funduszy UE na 
ten cel jest wyjątkowo skromny. Z 1 mld euro, przeznaczonego na budowę lokal-
nych i regionalnych sieci szerokopasmowych, zakontraktowano dopiero 18 mln 
euro. Od 2007 r. Polska wydała tylko 2% funduszy UE, które może wykorzystać na 
ten cel do 2013 r.25. Poprawa pozycji Polski w rankingach nie dokona się samo-
czynnie26. 

                                                 
23  Raport Polska 2030, op. cit. 
24  Wskazywało na nią w 2008 r. 46% badanych gospodarstw domowych korzystających  

z Internetu, lecz nieposiadających dostępu szerokopasmowego. 
25  Dlatego UKE chce powołać organ doradczy, który pomoże przy realizacji tych inwesty-

cji. Por. Konferencja prasowa Anny Streżyńskiej, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej  
w dniu 9 marca 2010 r. http://www.uke.gov.pl/uke/index; http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/ 
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 Tymczasem udział nakładów na B+R w PKB Polski kształtował się w latach 
2004-2007 na poziomie 0,56-0,57% i był ponad trzykrotnie niższy od średniej unij-
nej (1,82-1,85% PKB)27. W 2007 r. niższy niż w Polsce udział nakładów na badania 
i rozwój w PKB notowano na Cyprze (0,45%), w Słowacji (0,46%), Bułgarii 
(0,48%) i Rumunii (0,53%), a taki sam – w Grecji.  
 Nie powinna więc dziwić zatrważająco niska pozycja Polski w rankingach 
innowacyjności. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Już przed wielu laty J. W. Goethe pisał, że sama wiedza nie wystarczy, trzeba 
jeszcze umieć ją stosować. W 1964 r. P. Drucker podkreślał, że zdolność do wyko-
rzystania wiedzy daje organizacji przewagę konkurencyjną, a w pracy opublikowa-
nej w 1998 r. dodał, że jeśli nawet potrafimy już określić wymagania i wskazać 
problemy, to jednak stworzenie takiej organizacji jest wciąż przed nami28. 
 Warunkiem koniecznym rozwoju społeczeństwa wiedzy, a równocześnie jego 
ważnym komponentem, jest edukacja, będąca w znacznej mierze pochodną jakości 
kapitału społecznego. Niestety, nie jest tak, że wykształcenie społeczeństwa łatwo  
i prosto przełoży się na wzrost gospodarczy. Nie wystarczy ograniczyć się do 
wspierania wybranych instytucji badawczych, przemysłów czy firm, by zapewnić 
konkurencyjność na globalnych rynkach. Istotne jest stworzenie regulacyjnych, 
horyzontalnych powiązań nauki z gospodarką samoczynnie generujących powsta-
wanie i wdrażanie nowej wiedzy.  
 Przytaczany tu wielokrotnie prof. M. Kleiber podkreślił, że choć świadomość 
znaczenia wiedzy jest powszechna, nie oznacza to, że jej skuteczne wykorzystywa-
nie stanowi łatwą sprawę. 
 
 

                                                                                                                        
404559 lub http://forsal.pl/artykuly/404591,anna_strezynska_polska_wydala_2_proc_unijnych_ 
funduszy_na_internet.html 

26  M. Wierzchowska, Zdążyć z Internetem, „Puls Biznesu” 2010, nr 40, s. II.  
27  Największy odsetek PKB przeznaczały na finansowanie sfery B+R Szwecja i Finlandia 

(odpowiednio 3,6% i 3,47%). Tylko te dwa kraje osiągnęły już ponad 3% poziomu wskaźnika 
przewidzianego w Strategii Lizbońskiej. 

28  P.F. Drucker, Nadchodzi nowa organizacja, w: Zarządzanie wiedzą, op. cit., s. 26. 
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REGIONAL COMMUNITIES IN THE FACE OF CHALLENGES  
OF THE INFORMATION CIVILIZATION AND CREATIVE ECONOMY 

 
 

Summary 
 
 This paper derives from the assumption that in the 21st century the knowledge 
economy has been subjected to modifications and is being replaced with the so-called 
creative economy, in which it is not only the knowledge that matters but also imagina-
tion and innovation which become new components of the contemporary economy and 
condition the survival on the market. The paper’s objective was to prove that the key to 
advanced development lies not in the possibility of providing infrastructure and generat-
ing the IT technology alone but rather in the capability of using them creatively. This is 
so because the knowledge-based economy needs mainly creative investments that will 
allow using information resources more fully for maximizing the efficiency and increas-
ing competitive advantages. Therefore, aside computers, information highways and 
multimedia, the essential role is played by a process of shaping appropriate social struc-
tures and mechanisms that can benefit from these technical means, which can be also 
referred as a process of creating new forms of behavior.  
 In the context of major objectives and priorities of the Information Society Devel-
opment Strategies, premises of other strategic documents and the latest experiences of 
Polish regions in respect of building a knowledge-based society and economy, the paper 
presents both the positions of some renowned economists, regionalists and sociologist 
on the importance of creativity and the stand of the European Union, which under the 
decision of the European Parliament and of the Council of the European Union of 16 
December 2008 declared the year 2009 as the “European Year of Creativity and Innova-
tion”.  
 In the most general terms, the analysis of these opinions proves that the new econ-
omy is identified by electronics-connected creativity.  
 

Translated by Katarzyna Kaczmarczyk 
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POZIOM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH  
W PRZEDSIĘBIORSTWACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Niekwestionowany wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki ma rozwój 
komputerów oraz systemów informatycznych. Rozwój Internetu oraz spektakularne 
sukcesy firm, które w krótkim czasie stawały się liderami rynków, spowodowały 
wzrost zainteresowania strategicznym znaczeniem technologii informatycznych. 
 Należy podkreślić, iż zadania technologii informatycznych w stosunku do lat 
ubiegłych istotnie się poszerzyły, co prezentuje poniższa tabela. 
 Obecnie rozwijające się technologie informatyczne pozwalają na:1 

− tworzenie nowych sposobów projektowania organizacji i nowych struktur 
organizacyjnych, a zwłaszcza sieciowych, 

− tworzenie nowych relacji pomiędzy firmą a klientami oraz dostawcami, 
którzy komunikują się ze sobą za pomocą sieci komputerowych, 

− rozwój handlu elektronicznego, który zmniejsza koszty i czas dostaw oraz 
ułatwia kontakty dostawców z klientami, 

− poprawę efektywności w produkcji i usługach, 
− zmiany w konkurowaniu oraz strukturze przemysłu, 
− dostarczanie mechanizmów do koordynacji pracy i tworzenia wiedzy dla 

inteligentnej organizacji, 
− przyczynienie się do rozwoju produktywnych pracowników wiedzy, 

                                                 
1  Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Red. C. Olszak, E. Ziemba, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 32. 
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− swobodne komunikowanie się ze sobą menedżerów za pośrednictwem sieci 
komputerowych, 

− możliwość zaistnienia i funkcjonowania w globalnej gospodarce. 
 

Tabela 1 
 

Główne zadania technologii informatycznej 
 

1980-1990 1990-2000 2000 i później 

− rozwój systemów 
transakcyjnych 
(ST) i systemów in-
formowania kie-
rownictwa (SIK) 

− zarządzanie transa-
kcjami 

− automatyzacja 
rutynowych czyn-
ności 

− dalszy rozwój systemów ST 
i SIK 

− zarządzanie danymi 
− przetwarzanie przyjazne dla 

użytkownika 
− system szkoleń 
− systemy wielomodułowe 
− architektury korporacyjne 
− systemy wspomagania 

decyzji (SWD) 
− systemy ekspertowe (SE) 
− systemy planowania MRP i 

MRP II 

− zarządzanie relacjami zewnętrz-
nymi (CRM, SCM) 

− zarządzanie wiedzą 
− zarządzanie zmianą 
− monitorowanie otoczenia 
− zarządzanie sieciami 
− handel elektroniczny i internetowy 
− integracja biznesowa 
− zaawansowane systemy wspoma-

gania decyzji i analityka bizneso-
wa  

− zarządzanie siecią wartości, rozwój 
struktur sieciowych i globalnych 

− zarządzanie ryzykiem 
 
Źródło: Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Red. C. Olszak, E. Ziemba, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 32. 
 
 
1. Wyposażenie przedsiębiorstw w komputery w woj. zachodniopomorskim 
 
 Wyposażenie coraz większej liczby przedsiębiorstw w komputery jest często 
postrzegane jako jedna z głównych cech charakteryzujących rozwój społeczeństwa 
informacyjnego. Jak już wcześniej wskazano, komputeryzacja stanowi podwaliny 
rozwoju współczesnej gospodarki. Jednakże analiza materiału badawczego2 wyka-
zała, iż absorpcja nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyj-
nych w przedsiębiorstwach jest nierównomierna. Występują znaczne dysproporcje 
pomiędzy firmami w zależności od ich wielkości oraz pod względem prowadzonej 

                                                 
2  Do analizy wykorzystano dane z lat 2004-2007 z raportu Społeczeństwo informacyjne  

w Polsce, Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2007, GUS Warszawa 2008 oraz dane z lat 
2005-2008 z raportu Województwo zachodniopomorskie w liczbach, Urząd Statystyczny w Szcze-
cinie, Szczecin 2009.  
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przez nie działalności. Im większe przedsiębiorstwo, tym technologie informatycz-
ne znajdują szersze zastosowanie. Liderami w wykorzystaniu ICT są firmy z branży 
informatycznej, sektora finansowego oraz prowadzące działalność filmową, radio-
wą i telewizyjną. Odsetek przedsiębiorstw w Polsce wykorzystujących komputery 
w 2004 r. wyniósł 92%. W ciągu trzech kolejnych lat wskaźnik ten wzrósł o 3%.  
 W województwie zachodniopomorskim wskaźnik ten kształtował się od 92% 
w roku 2005 do 94,60% w roku 2008, co prezentuje rysunek 1. 
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Rys. 1. Wyposażenie przedsiębiorstw w komputery w woj. zachodniopomorskim 

Źródło: Województwo zachodniopomorskie w liczbach, Urząd Statystyczny w Szczeci-
nie, Szczecin 2009. 

 
2. Wykorzystanie Internetu w przedsiębiorstwach  

w woj. zachodniopomorskim 
 
 Należy zaznaczyć, iż otoczenie, w którym dziś funkcjonują przedsiębiorstwa, 
to dynamicznie rozwijające się rynki lokalne, krajowe i międzynarodowe o wzrasta-
jącym stopniu ryzyka i konkurencyjności. Dlatego tak duże znaczenie dla firm ma 
Internet. Sieć pozwala na zwiększenie możliwości komunikacji między podmiotami 
gospodarczymi z pominięciem granic. Daje możliwość prezentacji oferty i zaistnie-
nia na globalnym rynku. Ponadto ułatwia zarządzanie łańcuchem dostaw. Jest miej-
scem szybkiej wymiany korespondencji, źródłem pozyskiwania różnorodnych da-
nych.  
 W Polsce 92% przedsiębiorstw ma dostęp do Internetu. Wskaźnik ten jest 
zbliżony do średniej dla 27 krajów UE wynoszącej 93%. Dość wysoki poziom tego 
wskaźnika pozwala sądzić, że obecnie firmy nie tyle skupiają się na problemie, jak 
dzięki sieci Internet zaistnieć w otoczeniu zewnętrznym, ale na tym, jak bardziej 
efektywnie włączyć technologie internetowe do swej strategii biznesowej i zinte-
grować możliwie wiele funkcji, w tym np. zarządzanie zamówieniami, produkcją, 
zaopatrzeniem, relacjami z klientami oraz własnym personelem. Jednakże kluczem 
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do tych działań jest dostęp przedsiębiorstwa do sieci i to jak najlepszej jakości we 
wszystkich możliwych jej przejawach. 
 Zauważa się duże zróżnicowanie w zakresie dostępu do Internetu wśród 
przedsiębiorstw w poszczególnych województwach. Największy odsetek firm ma-
jących dostęp do sieci globalnej w 2007 r. odnotowano w województwach pomor-
skim (95%) i podkarpackim (94%), natomiast najmniejszy w podlaskim (86%). 
Wartość tego wskaźnika dla województwa zachodniopomorskiego wynosi 91,6%, 
co plasuje województwo na szóstej pozycji w kraju.  
 W województwie zachodniopomorskim wskaźnik ten kształtował się od 
84,80% w roku 2005 do 91,90% w roku 2008, co prezentuje rysunek 2. 
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Rys. 2. Dostęp do Internetu w przedsiębiorstwach w woj. zachodniopomorskim 

Źródło: Województwo zachodniopomorskie w liczbach, Urząd Statystyczny w Szczeci-
nie, Szczecin 2009. 

 
3. Wybrane rodzaje połączeń internetowych w przedsiębiorstwach 
 
 Należy podkreślić, iż posiadanie Internetu nie wystarcza do osiągnięcia prze-
wagi konkurencyjnej poprzez oferowanie usług on-line. Aby zapewnić efektywną 
komunikację, potrzebne jest odpowiednie łącze dostępowe, najlepiej szerokopa-
smowe. Struktura rodzaju dostępu do Internetu zmieniła się zasadniczo w ciągu 
ostatnich 4 lat. 
 W województwie zachodniopomorskim odsetek przedsiębiorstw z szerokopa-
smowym łączem internetowym w roku 2005 wyniósł 36,20%. Natomiast w ciągu 
trzech lat odnotowany dynamiczny wzrost do poziomu 57,40% w roku 2008, co 
ilustruje rysunek 3. 
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Rys. 3. Połączenie z Internetem przez łącze szerokopasmowe w woj. zachodniopomor-
skim 

Źródło: Województwo zachodniopomorskie w liczbach, Urząd Statystyczny w Szczeci-
nie, Szczecin 2009. 

 
 Coraz większym zainteresowaniem cieszą się połączenia bezprzewodowe.  
W województwie zachodniopomorskim w badanym okresie odnotowano dyna-
miczny wzrost z 12,5% w roku 2005 do 25% w roku 2008. 
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Rys. 4. Połączenie z Internetem przez łącze bezprzewodowe w woj. zachodniopomor-
skim  

Źródło: Województwo zachodniopomorskie w liczbach, Urząd Statystyczny w Szczeci-
nie, Szczecin 2009. 

 
 
4. Wykorzystanie sieci Intranet w przedsiębiorstwach województwa  

zachodniopomorskiego 
 
 Intranet, dzięki przenoszeniu procesu komunikacji wewnętrznej do sieci, po-
zwala na dokonanie znacznych usprawnień oraz oszczędności, co w konsekwencji 
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stanowi bardzo skuteczną drogę do zwiększania efektywności całego przedsiębior-
stwa. Do korzyści, jakie można osiągnąć dzięki efektywnemu wykorzystaniu Intra-
netu należy sprawna i przejrzysta komunikacja, sprzyjająca zadowoleniu z pracy, 
dzięki doinformowaniu pracownika identyfikującego się z interesem oraz dążenia-
mi firmy lub instytucji, w której pracuje. 
 Rok 2007 r. charakteryzował się wysokim i dość wyrównanym pod względem 
przestrzennym poziomem wyposażenia przedsiębiorstw w komputery, natomiast  
w przypadku Intranetu zauważa się większe zróżnicowanie pomiędzy poszczegól-
nymi województwami. Najczęściej wyposażone w sieć Intranet było woj. lubuskie  
i kujawsko-pomorskie (41%), a w systemy informatyczne do obsługi zamówień 
woj. mazowieckie (45%). Najrzadziej sieć Intranet posiadały przedsiębiorstwa  
z podkarpackiego (24%) i lubelskiego (26%), a system do obsługi zamówień  
− z lubelskiego, zachodniopomorskiego (po 32%) i świętokrzyskiego (33%). Rysu-
nek 5 prezentuje wyposażenie przedsiębiorstw w Intranet w woj. zachodniopomor-
skim. 
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Rys. 5. Wyposażenie przedsiębiorstw w Intranet w woj. zachodniopomorskim 

Źródło: Województwo zachodniopomorskie w liczbach, Urząd Statystyczny w Szczeci-
nie, Szczecin 2009. 

 
 
5. Poziom wykorzystania systemów informatycznych do obsługi zamówień  

w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego 
 
 Rozpowszechnienie wykorzystania Internetu umożliwia przedsiębiorstwu 
szybko i po niskim koszcie zebrać aktualne informacje o cenach oferowanych przez 
dostawców. Sieć Internet stwarza średnim i małym firmom możliwości zdobycia 
kontaktów z potencjalnymi partnerami. Bez wsparcia Internetu zdobycie takich 
informacji wiąże się z koniecznością uczestniczenia w kosztownych targach i kon-
ferencjach branżowych. Ponadto posługiwanie się pocztą elektroniczną pozwala na 
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przesłanie zapytania ofertowego, swojej oferty bądź propozycji współpracy do in-
nych firm w ciągu kilku minut, po niższym koszcie3. 
 System składania zamówień przy wykorzystaniu sieci Internet może zminima-
lizować czas i koszty związane z kontaktami z dostawcami, specyfikacją produktu. 
Jednocześnie wykorzystanie Intranetu może zapewnić lepszą koordynację składania 
zamówień opartą o kontrolę zapotrzebowania w firmie. Wykres 6 prezentuje po-
ziom wykorzystania sieci Internet do realizacji zamówień.  
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Rys. 6. System informatyczny do obsługi zamówień w woj. zachodniopomorskim 

Źródło: Województwo zachodniopomorskie w liczbach, Urząd Statystyczny w Szczeci-
nie, Szczecin 2009. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Istotnym elementem budowy współczesnej gospodarki w województwie za-
chodniopomorskim jest budowa społeczeństwa informacyjnego. Wsparcie obejmuje 
głównie przedsięwzięcia zmierzające do zwiększenia dostępności cyfrowej oraz 
podniesienia zdolności do wykorzystania technologii ICT w gospodarce, nauce  
i administracji publicznej. W tym celu w Regionalnym Programie Operacyjnym 
(RPO) przewidziano realizację różnorodnych projektów z zakresu informatyzacji 
województwa, w tym budowę (lub rozbudowę) lokalnych i regionalnych sieci sze-
rokopasmowych; rozwój zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla 
środowiska naukowego; budowę i wyposażenie centrów zarządzania sieciami re-
gionalnymi i lokalnymi oraz budowę bezpiecznych systemów transmisji danych. 
Bardzo istotny dla budowania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej 
na wiedzy jest także rozwój sieci publicznych (ogólnodostępnych) punktów dostępu 
                                                 

3 T. Szapiro, R. Ciemniak, Internet – nowa strategia firmy, Wydawnictwo Difin, Warsza-
wa 1999, s. 70. 
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do Internetu (PIAP). Wsparcie finansowe obejmuje również rozwój aplikacji infor-
matycznych w administracji publicznej, zapewniających mieszkańcom i przedsię-
biorcom świadczenie usług z zakresu administracji publicznej drogą elektroniczną 
(e-usług), a także wdrażanie usług elektronicznych oraz nowoczesnych rozwiązań 
umożliwiających przedsiębiorcom realizację procesów biznesowych drogą elektro-
niczną. Wsparcie tego rodzaju przyczyni się do powszechnego i efektywnego wy-
korzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w kontaktach 
pomiędzy administracją a podmiotami gospodarczymi, a także rozwoju powiązań 
elektronicznych pomiędzy przedsiębiorcami.  
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THE LEVELS OF USE OF TECHNOLOGY  
IN THE COMPANIES OF ZACHODNIOPOMORSKIE PROVINCE 

 
 

Summary 
 
 The New Economy is characterized by the role of information, the dynamically 
developing information technologies as well as the globalization processes. This article 
describes using level of the new technologies in the companies of Zachodniopomorskie 
province.  
 

Translated by Anna Drab-Kurowska 
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NA PODSTAWIE WSKAŹNIKA ISI 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Mianem społeczeństwa informacyjnego określa się takie społeczeństwo,  
w którym podstawowym towarem staje się informacja. Jest ona traktowana jako 
szczególne dobro niematerialne, cenniejsze nawet od dóbr materialnych. Obecnie 
obserwuje się wzrost znaczenia usług związanych z przesyłaniem, przetwarzaniem  
i przechowywaniem informacji.  
 Jedną z miar, jaką można stosować przy ocenie rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego, jest wskaźnik ISI1. Został on stworzony w połowie lat dziewięćdziesią-
tych w celu wyznaczenia zdolności do przeprowadzenia rewolucji informacyjnej  
w 53 najwyżej rozwiniętych krajach świata. 
 Niniejszy artykuł ilustruje poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego  
w Polsce z wykorzystaniem powyższego wskaźnika. Ponadto zawarte są w nim 
wnioski i propozycje mające na celu przyczynienie się do przyspieszenia tego roz-
woju.  
 
 
1. Społeczeństwo informacyjne 
 
 Teorie rozwoju społecznego przedstawiają społeczeństwo informacyjne jako 
kolejny etap po społeczeństwie przemysłowym. Z punktu widzenia społecznego 

                                                 
1 Information Society Index. 
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podziału pracy społeczeństwem informacyjnym jest zbiorowość, w której więk-
szość spośród osób zawodowo czynnych zatrudnionych jest przy przetwarzaniu 
informacji. Cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnego to m.in.2: 

− wysoko rozwinięty sektor usług nowoczesnych, jak np. bankowość, finan-
se, telekomunikacja, informatyka czy badania, 

− gospodarka oparta na wiedzy, 
− wysoki poziom edukacji i scholaryzacji, 
− postępujący proces decentralizacji społeczeństwa, 
− renesans społeczności lokalnej. 

 Najważniejsze funkcje społeczeństwa informacyjnego to: 
− edukacyjna – upowszechnianie wiedzy naukowej, podnoszenie kwalifika-

cji, 
− komunikacyjna – stworzenie możliwości komunikowania się wielu różno-

rodnych grup w obrębie całości społeczeństwa globalnego, 
− socjalizacyjna i aktywizująca – mobilizacja osób stale bądź czasowo wyłą-

czonych z możliwości swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie, 
− partycypacyjna – możliwość prowadzenia debat i głosowania w Internecie, 
− organizatorska – tworzenie warunków konkurencyjności na rynku, 
− ochronna i kontrolna – stworzenie mechanizmów obrony obywateli i insty-

tucji przed wirtualną przedsiębiorczością. 
 Podstawowe czynniki mające największy wpływ na rozwój społeczeństwa 
informacyjnego to: 

− pełna liberalizacja rynku, 
− infrastruktura telekomunikacyjna, 
− spójne i przejrzyste prawodawstwo, 
− wysokie nakłady finansowe na badania naukowe i rozwój, 
− nieskrępowany dostęp do sieci wszystkich operatorów, 
− powszechny i tani dostęp do Internetu, 
− publiczny dostęp do informacji, 
− umiejętność wymiany danych bez względu na odległość, 
− wysoki odsetek zatrudnienia w usługach. 

 W zależności od kraju przyjęto różne modele rozwoju społeczeństwa informa-
cyjnego. Pionierem w tej dziedzinie była Japonia3, która już w 1972 roku stworzyła 
plan mający doprowadzić do stworzenia nowego typu społeczeństwa. Podzielono 
go na cztery etapy: 

− I faza (lata 1945-1970) – dominacja meganauki, 
− II faza (lata 1955-1980) – okres organizacji i przedsiębiorstw, 
− III faza (lata 1970-1990) – okres usług społecznych i społeczeństw, 

                                                 
2  Żródło: Wikipedia. 
3  Żródło: Webster F., Theories of Information Society, Routridge, Londyn 1995. 
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− IV faza (lata 1980-2000) – okres prywatnych jednostek i istot ludzkich. 
 W Europie za początek rozwoju społeczeństwa informacyjnego uznaje się rok 
1994, kiedy to ukazał się raport Bangemanna pt. Europa i społeczeństwo globalnej 
nformacji. Zalecenia dla Rady Europy. Zaproponowano w nim dziesięć inicjatyw 
mających na celu rozwój nowoczesnych technik teleinformatycznych.  
 Aktualnie na terenie Unii Europejskiej (a zatem także i Polski) obowiązuje 
dokument uchwalony w 2005 roku podczas szczytu w Sewilli pt. eEurope 2005 
 – an Information Society for All. Zobowiązuje on kraje członkowskie do: 

− rozwinięcia usług elektronicznych (e-government, e-learning), 
− wprowadzenia elektronicznej opieki zdrowia (e-health), 
− zapewnienia powszechnego dostępu do Internetu. 

 W 2010 roku zapowiadana jest aktualizacja powyższego dokumentu.  
 
 
2. Wskaźnik ISI (Information Society Index) 
 
 Wskaźnik ISI ma za zadanie informować rządy, korporacje informatyczne  
i telekomunikacyjne oraz inne firmy, jakie są możliwości i czynniki rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego w 53 najbardziej rozwiniętych krajach świata. Odpowiada 
on na następujące pytania: 

− jak czynniki ekonomiczne wpływają na wzrost produktów i usług IT, 
− które wskaźniki IT oznaczają zmiany na rynku, 
− który rynek krajowy oferuje największe możliwości wzrostu. 
Pod uwagę bierze się następujące elementy społeczeństwa informacyjnego: 
− liczba komputerów osobistych, 
− wydatki związane z IT, 
− korzystanie z Internetu, 
− e-commerce, 
− dostęp szerokopasmowy, 
− dostęp bezprzewodowy, 
− poziom edukacji, 
− prawa cywilne. 

 Ponadto pod uwagę bierze się np. poziom korupcji w danym kraju, co wiąże 
się ściśle z powszechnym dostępem do informacji czy przestrzeganiem praw czło-
wieka.  
 Rysunek 1, mający jedynie charakter poglądowy, przedstawia pozycję Polski 
na tle 10 krajów z największymi wydatkami na rozwój technologii IT. Światowym 
liderem w tej dziedzinie są oczywiście Stany Zjednoczone, gdzie wydatki te sięgają 
poziomu 400 mld dolarów rocznie. Polska zajmuje pod tym względem 27. miejsce 
z kwotą 3,86 mld dolarów.  
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Rys. 1. Pozycja Polski na tle 10 krajów z największymi wydatkami na technologie IT 
(w mln USD) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.idc.com 

 

 
 

Rys. 2. Ilustracja pozycji Polski na tle 10 krajów o najwyższym wskaźniku ISI 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.idc.com 
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 Rysunek 2 ilustruje pozycję Polski na tle 10 liderów rankingu z najwyższą 
wartością wskaźnika ISI. Zmienna Ranking określa wartość tego wskaźnika (inter-
pretacja: pozycja danego kraju na tle 53 najlepiej rozwiniętych krajów świata). 
Pozostałe opisują kolejno: Edukacja – poziom edukacji, poziom korupcji, prawa 
cywilne; Internet – dostęp do Internetu; Telekomunikacja – poziom infrastruktury  
w danym kraju; Komputer – komputery osobiste w gospodarstwach domowych.  
 W zasadzie dla wartości wskaźnika ISI najbardziej istotne są trzy ostatnie 
zmienne. Tym niemniej, jak wspomniano wcześniej, o rozwoju społeczeństwa in-
formacyjnego decydują nie tylko nowoczesne technologie, ale także polityka pań-
stwa.  
 Szczegółowa pozycja każdego z wymienionych krajów zawarta jest w tabeli 1. 
 

Tabela 1 
 

Wartości wskaźnika ISI i jego składowych dla 10 liderów rankingu i Polski 
 
Kraj Komputer Telekomunikacja Internet Edukacja Suma  

pozycji4 Ranking 

Dania 3 9 8 5 25 1 
Szwecja 10 7 1 3 21 2 
USA 1 20 10 9 40 3 
Szwajcaria 2 15 9 13 39 4 
Kanada 5 24 2 7 38 5 
Holandia 4 12 15 10 41 6 
Finlandia 14 10 4 1 29 7 
Korea Płd. 20 1 5 23 49 8 
Norwegia 11 19 3 4 37 9 
Wielka Brytania 8 22 12 8 50 10 
Polska 35 34 39 27 135 33 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.idc.com 
 
 
3. Wpływ PKB na poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
 
 Jak można zauważyć na podstawie wskaźnika ISI, na poziom rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego w danym kraju wpływa wartość jego PKB. O ile sama 
wartość PKB nie jest najistotniejsza (trzeba uwzględnić różne warunki geograficz-
ne, społeczne itd.), o tyle można zauważyć, że kraje, dla których występują najwyż-
sze wartości wskaźnika ISI (najwyższe pozycje), przeznaczają na inwestycje zwią-
zane z technologiami IT około 3% swojego PKB, co jest zilustrowane na rys. 3.  
W pierwszej dziesiątce rankingu aż 7 krajów przeznacza na tego rodzaju inwestycje 

                                                 
4  Pozycja w rankingu nie zależy jednoznacznie od sumy pozycji. Poszczególne czynniki 

rozpatrywane są oddzielnie z odpowiednią wagą.  
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powyżej 3% PKB. Najmniejszą wartość notuje się w Korei Południowej – 2,07%. 
Jeśli idzie o pozostałe kraje w rankingu, to wysokie nakłady na inwestycje IT (po-
wyżej 3% PKB) można zaobserwować w Australii, Nowej Zelandii i RPA. Polska 
plasuje się na 33. miejscu z inwestycjami na poziomie 1,75% PKB.  
 Trzeba również zaznaczyć, że niższe niż w Polsce nakłady na inwestycje IT są 
również w takich krajach jak Irlandia, Włochy czy Hiszpania. Wszystkie te kraje są 
jednak wyżej pozycjonowane w rankingu (odpowiednio miejsca 23, 24 oraz 21), co 
pozwala przypuszczać, że dynamika rozwoju społeczeństwa informacyjnego może 
być różna, w zależności od stanu aktualnego.  
  

 
Rys. 3. Procentowy udział PKB na inwestycje IT dla 10 liderów rankingu i Polski 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.idc.com 

 
 Średnio kraje pierwszej dziesiątki rankingu przeznaczają na inwestycje IT 
około 3,09 ± 0,35%. Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie 53 kraje, wówczas przedział 
ten wyniesie 2,06 ± 0,24%. Oba przedziały oszacowano dla poziomu ufności na 
poziomie 95%.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Wskaźnik ISI ilustruje nam pozycję danego państwa pod względem poziomu 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego wśród 53 najbardziej rozwiniętych krajów 
świata. Ma on za zadanie dostarczenie pewnych informacji dla władz, inwestorów, 
a także pozostałych obywateli, jaki poziom dostępu do informacji istnieje w danym 
kraju. Jest to niezwykle istotne, gdyż, jak zaznaczono na wstępie, informacja staje 
się aktualnie najbardziej pożądanym dobrem na rynku. 
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 Nie inaczej pod tym względem jest również w Polsce. Nasz kraj od ponad 20 
lat przeżywa okres intensywnego rozwoju wraz ze wszystkimi jego zaletami, ale 
także niedogodnościami. Chcąc nadrobić zaległości, również musimy postawić na 
intensyfikację wysiłków w celu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Tylko ten 
kierunek zmian jest zgodny ze światowym trendem i jest cechą nowoczesnej go-
spodarki opartej na wiedzy.  
 Generalnie nasze wysiłki powinniśmy skierować na przeznaczenie większego 
odsetka PKB niż jest to aktualnie. Niestety po drodze borykamy się także z innymi 
problemami, jak rozwój infrastruktury, służby zdrowia, edukacji itd. Tym niemniej 
wysoki odsetek ludzi studiujących i pogłębiających swoją wiedzę pozwala optymi-
stycznie spojrzeć w przyszłość. Należy podkreślić, że szczególną rolę w rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce będą odgrywać ośrodki akademickie. Są 
one odpowiedzialne nie tylko za kształcenie swoich studentów, ale przede wszyst-
kim za kształtowanie społeczeństwa w całym aspekcie tego słowa.  
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THE GRADE OF DEVELOPMENT OF INFORMATION SOCIETY  
IN POLAND BASING ON ISI INDEX 

 
 

Summary 
 
 Information society is a society where the basic good is an information. It's treated 
as a particular nonmaterial thing which is more valuable then material ones. Current 
predictions show the growth the significance of information sending, processing and 
storing. 
 One of the ways wich can be used to grade the development of an information 
society is ISI index. It was developed in the middle of 90s to determine the ability to 
carry out the information revolution in the 53 richest countries.  
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 In this paper the level of information society in Poland using ISI index is de-
scribed. Besides there are some conclusions and proposals to help the acceleration of 
the development of information society.  
 

Translated by Mariusz Dramski 
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INDEKSY ZŁOŻONE JAKO NARZĘDZIE ANALIZY SPOŁECZEŃSTWA 
INFORMACYJNEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Żadna z powstałych do dzisiaj teorii społeczeństwa informacyjnego (SI) nie 
uporała się z dwoma fundamentalnymi, powiązanymi ze sobą – i być może nieprze-
zwyciężalnymi – problemami: definicyjnym i pomiaru. Brak jest zadowalającej  
i szerzej akceptowanej definicji SI (por. Goliński 2009). Implikuje to drugi problem 
– trudno jest zdecydować, jakie charakterystyki badać, aby mierzyć, praktycznie 
niedefiniowalne, pojęcie. Artykuł przedstawia krótką analizę problematyki pomiaru 
SI, ze szczególnym uwzględnieniem popularnych narzędzi takiego pomiaru – in-
deksów złożonych (IZ). 
 
 
1. Badania ilościowe SI 
 
 Rosnące zainteresowanie problematyką SI wywołało zapotrzebowanie na 
narzędzia pozwalające ją analizować. Powstało wiele badań mających na celu po-
miar różnorodnych aspektów wykorzystania technik informacyjnych i komunika-
cyjnych (ICT) i SI. Część z tych narzędzi zdobyła znaczną popularność, stając się 
obiektem zainteresowania szerszego audytorium. Badania ilościowe SI spełniają 
wiele ważnych zadań (por. Goliński 2009b i Goliński 2010).  
 Statystyka SI dopiero się tworzy. Ciągle trwają spory dotyczące doboru da-
nych źródłowych, używanych wskaźników, metodyki i sposobu interpretacji wyni-
ków. Od blisko dwóch dekad podejmowane są liczne próby uzgodnień wszystkich 
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praktycznie jej aspektów. Do dzisiaj nie uzgodniono nawet granic obszaru, którym 
statystyka SI powinna się zająć. Wydaje się, że ze względu na niezwykłą dynamikę 
badanych zjawisk nigdy nie uda się ostatecznie zdefiniować sztywnych granic ob-
szaru badawczego. 
 Jeden z możliwych modeli koncepcyjnych statystki SI został zaproponowany 
w 2005 roku przez OECD. Rysunek 1 oddaje złożony i bardzo szeroki obszar po-
tencjalnych problemów badawczych.  
 
 

 
 

Rys. 1. Model koncepcyjny statystyki społeczeństwa informacyjnego wg OECD 

Źródło: OECD 2009, s. 12. 

 
 Złożoność rośnie jeszcze bardziej z powodu dynamicznego charakteru bada-
nego obszaru. Nie jest możliwe trwałe ustalenie charakterystyk SI, które powinny 
być monitorowane. Co gorsza, nawet w danym momencie nie powinno się stosować 
jednego zestawu wskaźników do oceny obszarów będących na różnych etapach 
rozwojowych. OECD proponuje adaptację swojego modelu rozwoju handlu elek-
tronicznego i wynikających z niego priorytetów pomiaru (rysunek 2). Model zawie-
ra trzy etapy rozwoju SI: fazę gotowości, intensywności i wpływu. Charakteryzują 
się one odmiennymi głównymi problemami i wymagają odmiennych metod pomia-
ru. 
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Rys. 2. Rozwój SI i priorytetów pomiaru SI 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Monitorowanie tak szerokiego i złożonego obszaru wymaga wykorzystania 
wielu specjalizowanych wskaźników. Uzmysłowia to opracowana przez Partnership 
on Measuring ICT for Development lista ponad 80 podstawowych (a nie potencjal-
nych!) wskaźników (por. UNCTAD 2009).  
 Wydaje się, że praca z licznym zbiorem wskaźników jest jedynym odpowie-
dzialnym sposobem monitorowania złożonej problematyki SI. Jest to metoda sto-
sowana przez większość oficjalnych instytucji, takich jak: urzędy statystyczne (por. 
GUS 2008), organy administracji państwowej (por. MSWiA 2009) czy organizacje 
międzynarodowe (por. Eurostat). 
 Opracowania takie dostarczają istotnych i wszechstronnych informacji. Ich 
wartość merytoryczna zależy głównie od trafności doboru wskaźników i jest z regu-
ły wysoka. Mają one jednak także niebagatelną wadę. Duża liczba używanych 
wskaźników czyni je czytelnymi praktycznie tylko dla specjalistów. Dla szerszej 
publiczności są one zbyt hermetyczne, trudne i po prostu nudne. Postępująca media-
tyzacja współczesności przyczyniła się do popularyzacji drugiego nurtu badań  
– indeksów złożonych SI. Rosnąca popularność problematyki SI wymogła stworze-
nie narzędzi prostych w interpretacji (choć już nie w ich konstrukcji) nadających się 
do popularyzacji SI wśród szerszej publiczności i wykorzystania także w obszarze 
marketingu i polityki. 
 
 
2. Indeksy złożone w badaniach społeczeństwa informacyjnego 
 
 Indeksy złożone (zagregowane) umożliwiają łatwiejszą interpretację wyników 
analizy zjawisk społeczno-gospodarczych w wielowymiarowej przestrzeni zmien-
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nych, dzięki zastąpieniu licznego zbioru cech, charakteryzujących badane obiekty, 
jedną cechą − zmienną syntetyczną. Przejście z wielowymiarowego układu cech na 
układ jednowymiarowy dokonuje się na drodze agregacji zmiennych. Pozwala to na 
uporządkowanie badanych obiektów według wartości zmiennej zagregowanej oraz 
dokonanie porównań, zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. Ta łatwość interpreta-
cji decyduje o medialnej atrakcyjności IZ – odbiorcom można przedstawić efek-
towne rankingi ukazujące zaawansowanie poszczególnych regionów w rozwoju SI. 
IZ stały się obiektem zainteresowania mediów i opinii publicznej, co zostało wyko-
rzystane do promocji idei czy nawet produktów oferowanych przez autorów lub 
zlecających takie badania. 
 IZ stały się istotnym elementem współczesnej dyskusji nad problemami spo-
łecznymi, ekonomicznymi i politycznymi. Ich popularność stale rośnie. W bada-
niach z 2005 analizowano ponad 130 tego typu narzędzi – z których 80% powstało 
w latach 1991-2005. Jeszcze w latach 70. i 80. tworzono ich mniej niż 10 w ciągu 
dekady, w latach 90. ponad 40, a w okresie 2000-2004 już ponad 60 (Bandura 2005: 
8). Badanie z 2008 analizuje już blisko 180 (Bandura 2008). 
 Wzrost ten dotyczy nie tylko liczby badań. Poszerza się także grono autorów  
− tworzą je organizacje międzynarodowe, administracje państwowe, firmy komer-
cyjne, organizacje społeczne, instytuty badawcze, uczelnie i indywidualni naukow-
cy. Coraz szersza jest także lista badanych obszarów, zawierająca praktycznie 
wszystkie, a szczególnie aktualnie modne, problemy. 
 Ta rosnąca popularność IZ może być tłumaczona:  

− rosnącą dostępnością do danych statystycznych (Internet), 
− zdefiniowaniem i popularyzacją różnorakich wyzwań rozwojowych o cha-

rakterze globalnym (SI, korupcja, ochrona środowiska, …), 
− powstaniem popytu na narzędzia oceny tych wyzwań, 
− łatwością interpretacji ocen i atrakcyjnością medialną badań,  
− stosunkową łatwością ich konstrukcji − dostępne metodyki (np. OECD 

2008, EU − Composite Indicators) pozwalają na poprawne stworzenie na-
rzędzia pomiaru jakiejś nowej/modnej charakterystyki współczesności  
– jest to prosty przepis na nowatorskie badanie. 
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Tabela 1 
 

Zalety i wady indeksów złożonych 
 

ZALETY WADY 
− w przystępny sposób syntetyzują 

wielowymiarową rzeczywistość,  
− są łatwiejsze w interpretacji niż liczny 

zbiór pojedynczych wskaźników, 
− redukują zbiór pojedynczych wskaź-

ników bez istotnej utraty informacji 
bazowych w nich zawartych, 

− umożliwiają przekazanie większej 
liczby informacji w ramach ewentual-
nie narzuconych ograniczeń formal-
nych, 

− popularyzują analizowaną problema-
tykę, umieszczając ją w centrum dys-
kusji publicznej, 

− ułatwiają komunikację z opinią pu-
bliczną i promują istotność badanej 
problematyki, 

− ułatwiają zrozumienie problematyki 
laikom i osobom zainteresowanym, 

− umożliwiają efektywną ocenę złożo-
nych problemów, 

− umożliwiają tworzenie efektownych 
i czytelnych rankingów i porównań, 

− umożliwiają ocenę stopnia realizacji 
umów i ustaleń ponadnarodowych, 

− informują decydentów o poziomie 
rozwoju i potencjalnych deficytach 
rozwojowych, 

− wspierają podejmowanie decyzji na 
poziomie administracji krajowych 
i organizacji ponadnarodowych, 

− pełnią funkcję informacyjną dla po-
tencjalnych inwestorów, 

− wspomagają procesy prognozowania, 
− są atrakcyjnym narzędziem badaw-

czym. 

− zbyt upraszczają złożoną rzeczywistość, 
− ich ewentualna wadliwa konstrukcja lub 

błędna interpretacja może skutkować błędny-
mi decyzjami, 

− skłaniają do pochopnych decyzji, 
− mogą prowadzić do złych decyzji w wypadku 

ignorowania w ich konstrukcji obszarów trud-
nych do mierzenia, 

− częsty brak transparentności stosowanej me-
todyki,  

− gdy metodyka jest jawna, krytyce mogą być 
poddane praktycznie wszystkie jej elementy, 

− jakość wykorzystywanych danych, 
− dobór wskaźników cząstkowych, 
− poziom ich ewentualnego skorelowania, 
− sposób przypisywania wag,  
− metoda agregacji w postać miary złożonej, 
− wykorzystywanie tej samej metodyki do 

oceny krajów wysoko rozwiniętych i rozwija-
jących się, 

− niebezpieczeństwo manipulacji ze strony 
autorów badań lub wykorzystujących je inte-
resariuszy, 

− wykorzystanie metodyki nieuwzględniającej 
specyfiki rozwojowej poszczególnych regio-
nów, co prowadzi do promocji stale tej samej 
grupy państw (np. stale wysokie pozycje 
państw skandynawskich w e-rankingach), 

− subiektywny charakter granic decydujących  
o przypisaniu ocenianych państw do poszcze-
gólnych kategorii w wypadku tworzenia grup 
(typu: liderzy, doganiający, maruderzy), 

− niebezpieczeństwo samospełniającej się prze-
powiedni (niekorzystna ocena kraju może 
powodować stadne zachowania inwestorów 
skutkujące dalszym pogorszeniem sytuacji).  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o Bandura 2005: 13-14 i OECD 2008: 13-14. 
 
 Wiele z IZ spełniło ważną funkcję – umieściło badaną problematykę w cen-
trum dyskusji społecznej, często zmuszając decydentów do podjęcia działań. Trud-
no dziś wyobrazić sobie światową dyskusję o: problematyce rozwoju bez Human 
Development Index (ONZ), poziomie edukacji bez badań PISA (OECD), korupcji 
bez Corruption Perceptions Index (Transparency International), konkurencyjności 



Michał Goliński 174 

gospodarek bez World Competitiveness Index (World Economic Forum) czy  
w końcu o SI bez (tak niecenionego przez autora) Networked Readiness Index (tak-
że WEF). Zasadna wydaje się teza, że gdyby autorzy poprzestali na stworzeniu 
licznego zbioru wskaźników i zaniechali następnego kroku – ich agregacji – to 
popularność ich prac byłaby znacznie mniejsza. Nieporównywalny byłby także 
rezonans społeczny, a więc także słabsza reakcja i ewentualne działania odpowie-
dzialnych decydentów. 
 IZ pełnią więc istotne funkcje polityczne (por. Porter 2009 czy Wesselink  
i inni 2007). Są wykorzystywane do mobilizacji nowych uczestników procesów 
podejmowania decyzji, którzy wcześniej w nich nie uczestniczyli. Porter (2009: 11) 
twierdzi nawet, że indeksy złożone są narzędziami tworzonymi w celu maksymali-
zacji efektu estetycznego i propagandowego celowej nadinterpretacji jednych rela-
cji i minimalizowania lub nawet ukrywania innych. Tabela 1 przedstawia argumen-
ty za i przeciw indeksom złożonym. 
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Rys. 3. IDI - ITU a PKB 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ITU 2009 i danych Eurostatu. 
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Rys. 4. IDI - ITU a HDI 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ITU 2009 i HDR 2008. 

 
 Wymienione cechy IZ powodują, że pomimo popularności licznych  
e-rankingów stworzonych na ich podstawie do ich wykorzystania w analizie SI 
należy podchodzić z dużą ostrożnością. Trzeba pamiętać choćby o tym, jak silnie na 
uzyskiwane wyniki, a więc także pozycje państw w rankingu, wpływają konkretne 
techniki zastosowane w trakcie konstruowania IZ1.  
 Można także postawić prowokacyjną tezę, że indeksy złożone SI są w gruncie 
rzeczy zbędne. Jeśli przyjmiemy, że pomyślność współczesnych społeczeństw nie-
rozerwalnie związana jest z informacją i ICT, to założyć należy, że te państwa, 

                                                 
1  W przeprowadzonej przez OECD (2008: 100 i dalsze) symulacji zmian w wartościach 

Technology Achievement Index (liczbę państw ograniczono do 23 pierwszych w rankingu orygi-
nalnym) różnice w pozycji poszczególnych państw w rankingu końcowym sięgały 11 dla różnych 
metod ustalania wag i 11 w zależności od przyjętego sposobu agregacji. 
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które odniosły sukces, musiały efektywnie wykorzystywać oba te czynniki. „Tak 
więc po owocach poznacie ich” – jeśli są „bogaci”, to są także „informacyjni”.  
A w takim wypadku nie potrzebujemy nowych narzędzi, dysponujemy sprawdzo-
nym, doskonalonym od ponad 50 lat agregatem – PKB. Tę ryzykowną tezę upraw-
dopodobniają wysokie poziomy korelacji rozwoju SI (mierzonego wartością ICT 
Development Index) i dobrobytu (mierzonego wartościami: PKB oraz jego „konku-
renta” HDI). Korelacja nie oznacza przyczynowości, ale problem wydaje się wart 
dalszych badań. 
 

Tabela 2 
 

Wybrane charakterystyki analizowanych indeksów złożonych SI 
 

Indeks Autor (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

ICT Development Index ITU 2009 154 3 0 11 11 0 8 3 
Connectivity Scorecard Waverman 2009 50 6 0 28 28 0 28 0 
ICT At-a-Glance WB 2006 144 0 0 34 28 6 27 7 
ICT Diffusion Index UNCTAD 2006 180 2 0 8 8 0 6 2 
ICT Opportunity Index ITU 2007 183 2 2 10 10 0 8 2 
Digital Opportunity Index ITU 2007 181 3 0 11 11 0 11 0 
eEurope 2005 INSEAD/SAP 2005 28 5 0 39 34 5 39 0 
Knowledge Economy Index WB 2008 140 4 0 12 9 3 3 9 
Index of Knowledge Societies UNPAN 2005 45 3 0 15 14 1 2 13 
I. gotowości do funkc. w sieci Goliński 2007 49 4 0 12 0 12 5 7 
Digital Access Index ITU 2003 178 5 0 8 8 0 6 2 
Infostates Orbicom/ITU 2007 183 2 2 10 10 0 8 2 
E-Government Readiness UNPAN 2008 182 3 0 8 8 0 6 2 
Networked Readiness Index WEF 2009 127 3 3 68 27 41 29 39 
Mobile/Internet Index ITU 2002 206 3 0 26 20 6 26 0 
Technology Achievement UNDP 2001 72 4 0 8 8 0 2 6 
E-Readiness Index* EIU/IBM 2008 70 6 0 100 50 50 20 80 
Information Society Index IDC 2008 53 4 0 15 13 2 11 4 
Indeks poziomu rozwoju inf. Goliński 2004 29 0 0 7 7 0 7 0 
Legenda: (3) rok ostatniego badania, (4) liczba badanych krajów, (5) subindeksy, (6) subindeksy 

II poziomu, (7) wsk. cząstkowe, w tym: (8) wsk. twarde, (9) wsk. miękkie, (10) dotyczące ICT, 

(11) pozostałe *szac. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Tabela 2 przedstawia wybrane charakterystyki 19 przeanalizowanych przez 
autora indeksów złożonych SI. Ukazuje ona znaczne zróżnicowanie tych narzędzi 
we wszystkich aspektach zastosowanej metodyki. Wśród nich są (według autora) 
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zarówno badania wartościowe, godne szerszej popularyzacji, jak ICT Development 
Index (por. Goliński 2009b), jak i takie, w których aspekt marketingowy istotnie 
dominuje nad warstwą merytoryczną, jak Networked Readiness Index (por. Goliń-
ski 2010). 
 
 
Podsumowanie 
 
 IZ dobrze spełniają swą główną rolę − w efektowny sposób zwracają uwagę 
opinii publicznej na istotność problematyki SI. Jednak dla celów podejmowania 
decyzji politycznych czy inwestycyjnych (często wymuszonych właśnie publikacją 
wyników badań wykorzystujących IZ) konieczna jest pogłębiona, wielokryterialna 
analiza rzeczywistości, wykorzystująca zbiór licznych wskaźników dogłębnie cha-
rakteryzujących badane zjawisko. 
 IZ powinny pełnić funkcję swoistego sygnału startowego i argumentu dla 
decydentów, skłaniającego ich do zajęcia się problematyką SI i odpowiedniego 
kształtowania polityki rozwojowej. I choć wykorzystanie tych narzędzi do badania 
SI jest często próbą policzenia niepoliczalnego, to ich zasługi w popularyzacji tej 
ważnej problematyki wydają się trudne do przecenienia. 
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Summary 
 
 The paper presents a brief examination of the use of composite indicators in the 
analysis of information society issues. The main pros and cons of using such tools are 
presented 
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SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE W PROCESIE BUDOWANIA SILNEJ MARKI 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Społeczności internetowe mają w sobie ogromny potencjał umożliwiający 
markom prowadzenie z konsumentem głębokiego dialogu na różnych poziomach 
zaangażowania – od budowania rozpoznawalności marki, poprzez uzyskanie pożą-
danych reakcji konsumentów, aż po lojalność. Celem artykułu jest pokazanie roli 
społeczności sieciowych w procesie budowania marki i kreowania jej siły.  
 
 
1. Społeczności internetowe 
 
 W ostatnich latach można było zaobserwować ogromny wzrost liczby serwi-
sów, w których wartość budowana jest przez jej uczestników. W sierpniu 2009 r. 
serwisy społecznościowe odwiedziło ponad 13,8 mln polskich użytkowników  
– o 36% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Serwisy 
społecznościowe można zdefiniować jako serwisy internetowe, które pozwalają 
użytkownikom:  

− konstruować publiczne lub półpubliczne profile w ramach ograniczonego 
systemu,  

− budować listę innych użytkowników, z którymi są powiązani, oraz  
− oglądać i eksplorować ich listy i listy innych użytkowników systemu1. 

                                                 
1  D.M. Boyd, N.B. Ellison, Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, 

Journal of Computer-Mediated Communication, 2007, 13 (1). 
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 Obok tych podstawowych funkcji nowoczesne serwisy społecznościowe 
umożliwiają wymianę między użytkownikami różnego typu informacji (patrz tabe-
la 1). 

 
Tabela 1 

 
Metody komunikacji w wybranych serwisach społecznościowych 

 

 Notyfika-
cje/ statusy 

Komento-
wanie 

statusów/ 
notyfikacji 

Listy 
dyskusyjne 

Możliwość 
zamieszcza-

nia zdjęć 

Możliwość 
dzielenia 

się linkami 

Możliwość 
zakładania 

profili 
marki 

Nasza-
klasa 

Tak (usługa 
Śledzik) Tak 

Listy 
przypisane 

do klas 
Tak Tak (usługa 

Śledzik) Tak 

Facebook Tak Tak Nie Tak Tak Tak 

Twitter/ 
Blip Tak Tak Nie 

Przez ze-
wnętrzne 
aplikacje / 

Tak 

Tak Tak 

Golden 
Line Nie Nie Tak Tylko profil Tak Nie 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 A.R. Stone definiuje społeczności sieciowe w kategoriach społecznych prze-
strzeni, „gdzie ludzie spotykają się twarzą-w-twarz, ale pod inną definicją spotkania 
i twarzy (…) są to miejsca, w których fizycznie rozdzieleni ludzie łączą się ze 
względu na wspólne im wartości i praktyki”2. Nieco odmiennie opisuje to zjawisko 
Wellman, akcentując raczej nie miejsce spotkań, ale przemianę kontaktów między-
ludzkich na skutek rozwoju Internetu i globalizacji: „społeczność sieciowa to sieć 
więzi interpersonalnych, która zapewnia towarzyskość, wsparcie, informację, po-
czucie przynależności i tożsamość społeczną”3. Przytoczone powyżej definicje nie 
wyczerpują tego zagadnienia w pełni: by opisać możliwie najpełniej zjawisko spo-
łeczności sieciowych, należy uwzględnić zarówno miejsce, w którym dochodzi do 
interakcji, jak i rodzaj interakcji, jakie przebiegają między członkami społeczności. 
Intensywny rozwój tego zjawiska z pewnością po części jest „odpowiedzią na głód 
społeczności, który nastąpił w wyniku dezintegracji tradycyjnych społeczności na 
całym świecie”4. W Polsce ponad cztery piąte użytkowników Internetu deklaruje, 
                                                 

2  A.R. Stone, First Steps, ed. M. Benedikt, Cambridge: MIT Press, 1991, s. 81-118.  
3  B. Wellman, The Rise of Personalized Networking, Physical Place and CyberPlace, 2001, 

February. 
4  H. Rheingold, A slice of life in my virtual community, w: Harasim L. M. (red.), Global 

Networks, Cambridge: MIT Press, 1993. 
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że choć raz odwiedziło serwis społecznościowy, a blisko dwie trzecie posiada na 
którymś z nich swój profil. Najpopularniejsza jest Nasza Klasa, w której posiadanie 
konta deklaruje większość polskich internautów. Miesięcznie rejestrowanych jest na 
niej łącznie ponad 10 miliardów odsłon, zaś przeciętny użytkownik serwisu spędza 
w nim ponad 12 godzin miesięcznie.5 Za nim plasują się serwisy takie jak: Face-
book (liczba polskich internautów korzystających z Facebooka w ciągu roku wzro-
sła o 269%6), Fotka, Grono, You Tube, GoldenLine. 
 
 
2. Obecność marek w serwisach społecznościowych 
 
 Serwisy społecznościowe można wykorzystać w celu budowy marki, bazując 
na czterech podstawowych modelach7: 
 
Utworzenie własnego profilu 
 Najwyższy poziom obecności marki w sieciach społecznościowych, wymaga 
największych nakładów organizacyjnych po stronie właściciela marki. W zasadzie 
każdy z dużych serwisów społecznościowych pozwala na utworzenie konta „fir-
mowego”8, które stosunkowo łatwo można wypełnić treścią. Największym wyzwa-
niem jest jednak odpowiednia reprezentacja marki w sieci poprzez stałą interakcję z 
innymi użytkownikami. Po stronie firmy powinna zostać wyznaczona osoba lub 
zespół osób, które znając dokładnie niepisane zasady kontaktu między uczestnikami 
konkretnej sieci, opiekują się reprezentacją marki, publikują zmiany statusów  
i notyfikacji, odpowiadają na pytania innych użytkowników, pomagają im rozwią-
zać problemy i dotrzeć do odpowiednich informacji dotyczących marki itp.  
 
Wykorzystanie mechanizmów marketingu wirusowego 
 Sieci społecznościowe opierają się na interakcjach między użytkownikami  
i jak każdy system społeczny podatne są na mechanizmy wirusowego rozprzestrze-
niania się informacji. Podstawową formą aktywności w tychże miejscach jest dia-
log, za pośrednictwem którego, zgodnie z teorią trzeciego miejsca Oldenburga9, 

                                                 
5  Megapanel PBI/Gemius, wyniki za październik 2008, http://blog.gemius.pl/?more=178 

[2010-02-28]. 
6  B. Jaskowska, Społeczności… op.cit.  
7  Obok modeli charakterystycznych dla serwisów społecznościowych firmy mogą np. wy-

kupywać przestrzeń reklamową w ramach takich serwisów, jednak działanie to nie różni się  
w swojej naturze od działań standardowych, dostępnych w całym Internecie. 

8  Np. Nasza Klasa – „Konto oficjalne”, Facebook – „FanPage”. 
9  Oldenburg dokonał podziału na podstawowe miejsca ludzkiego życia: miejsce, w którym 

mieszkamy, miejsce, w którym pracujemy i trzecie miejsce, w którym zbieramy się, by prowadzić 
życie towarzyskie. R. Oldenburg: The Great Good Place, New York, 1989. 
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dochodzi do kreowania i prezentacji własnej tożsamości i indywidualności. Dwie 
najczęściej wskazywane aktywności w serwisach społecznościowych to czytanie 
otrzymanej korespondencji i pisanie wiadomości prywatnych oraz przeglądanie 
profili. Kolejnym ważnym motywem korzystania z serwisów społecznościowych 
zwłaszcza dla mężczyzn – 30% z nich go wskazuje, jest chęć pokazania innym, jacy 
jesteśmy naprawdę10.  
 W porównaniu z tradycyjną komunikacją marketing wirusowy w sieciach 
społeczny trafia na szczególnie podatny grunt. Jak podaje Martiz Marketing Rese-
arch, bardzo często zakup produktu jest częścią procesu grupowego, którym oprócz 
relacji producent-konsument istnieje również cała sieć wymiany informacji w ra-
mach otoczenia tego drugiego11. Rozmowa twarzą w twarz, telefon czy nawet  
e-mail to bezpośrednie kanały komunikacji, wymagające każdorazowego „zaadre-
sowania” informacji do oznaczonego odbiorcy. Krótka notka opublikowana np.  
w serwisie Facebook automatycznie dociera do wszystkich znajomych użytkowni-
ków bez konieczności bezpośredniego wskazania odbiorcy. Zwiększa to znacząco 
grono osób, do których dociera komunikat i poprawia potencjalną skuteczność mar-
ketingu wirusowego.  
 
Wykorzystanie mechanizmu poparcia marki przez popularnego użytkownika 
systemu 
 Mechanizm coraz częściej wykorzystywany przez firmy wraz z rosnącą liczbą 
użytkowników – liderów opinii w popularnych sieciach. W sytuacji, gdy komunika-
ty rozsyłane przez gwiazdy trafiają jednocześnie do setek tysięcy lub nawet milio-
nów użytkowników sieci, ich bezpośrednie poparcie produktu lub usługi może być 
atrakcyjne dla właścicieli marek. Na rynku amerykańskim istnieją już wyspecjali-
zowane agencje, które pośredniczą w transakcjach płatnego wspierania marek przez 
popularnych mikroblogerów. Szeroko komentowana była wypowiedź współwłaści-
ciela agencji ad/ly, który przyznał, że jedna z większych gwiazd sieci Twitter, Kim 
Kardashian, za każdy wpis reklamowy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10 
tys. dolarów12 (mikrolog Kim Kardashian dociera do ponad 3 mln użytkowni-
ków13).  
 
                                                 

10  Badanie zrealizowane w ramach współpracy Hypermedia, Gemius SA, Synovate i Gaze-
ta.pl na grupie 5105 internautów. Przewłocka J., Kowalski J., Odbiór reklamy w serwisach spo-
łecznościowych, czyli dlaczego nie kupujemy odkurzacza w barze, pro-KREACJA, 2010. 

11  A. Knapik, Wykorzystanie marketingu szeptanego w komunikacji nieformalnej przedsię-
biorstw, Świat Marketingu, 2005, kwiecień http://www.swiatmarketingu.pl/index.php? ro-
dzaj=01&id_numer=285919 [2010-02-28]. 

12  T. Todd, Twitter stunned Kim Kardashian earns $10k a tweet, http://www.examiner.com/ 
x-24390-Twitter-Entertainment-Examiner~y2009m12d29 Twitter-stunned-Kim-Kardashian-
earns-10k-a-tweet [2010-02-20]. 

13  http://twitter.com/KimKardashian [2010-02-20]. 
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Wykorzystanie programów, aplikacji, akcji, konkursów skierowanych do od-
biorców zgromadzonych w serwisach społecznościowych 
 Nowoczesne, bardziej rozbudowane serwisy (np. Facebook) mają możliwość 
budowy aplikacji działających wewnątrz systemu, które mogą aktywnie wymieniać 
dane z bazą danych użytkowników serwisu. Czterech na pięciu użytkowników ser-
wisów społecznościowych odczuwa irytację bądź obojętność wobec obecnych tam 
reklam14. Poprzez przygotowanie aplikacji firmy mogą angażować odbiorców  
w zabawę i interakcję z marką w sposób nienachalny i budzący satysfakcję odbior-
ców. Przykładami tego typu działań może być kampania: Nike+ „Ona czy on? Od-
wieczna walka płci w nowym wydaniu”, która przeprowadzona była w serwisie 
Nasza-Klasa. Dużym sukcesem była również kampania promocyjna nowej kolekcji 
butów Adidas wykorzystującej w projektach motywy z „Gwiezdnych Wojen”, re-
alizowana m.in. przy wykorzystaniu serwisu Facebook.  
 
 
3. Proces budowy silnej marki 
 
 Keller postrzega proces budowy marki jako sekwencję czterech silnie powią-
zanych ze sobą kroków, przy czym każdy kolejny bazuje na osiągnięciu poprzed-
niego. Bazując na czterech podstawowych krokach, Keller proponuje przedstawie-
nie procesu budowy marki w formie piramidy (patrz rys. 1). 
 Budowa marki następuje od podstaw piramidy, oddziałując na klientów po-
przez dostarczanie im wartości w dwu obszarach: racjonalnym (lewa strona pirami-
dy) i emocjonalnym (prawa strona piramidy)15. Podstawowym poziomem jest wy-
razistość marki, która odnosi się do łatwości przywołania z pamięci przez konsu-
mentów elementu marki (nazwy, logotypu itp.), ale też do zakresu sytuacji zakupo-
wych i konsumpcyjnych, w których element marki może być przywoływany. Dru-
gim poziomem w procesie budowania marki jest ustalenie jej znaczenia, na które 
będą wpływać cechy funkcjonalne samego produktu oraz symbolika marki. Symbo-
lika odnosi się do niematerialnych atrybutów marki, związanych z zaspokajaniem 
psychologicznych lub społecznych potrzeb konsumentów. Trzecim poziomem pro-
cesu budowania marki wg Kellera jest poziom reakcji konsumentów – składający 
się z dwóch komponentów – przekonań i uczuć. Wreszcie ostatnim, najwyższym 
poziomem piramidy, jest oddźwięk marki, który odpowiada najsilniejszej identyfi-
kacji klienta z marką.  
 Zastanówmy się, w jaki sposób wykorzystanie serwisów społecznościowych 
może przyczynić się do budowy siły marki na każdym poziomie piramidy Kellera.  

                                                 
14  Gemius: gemiusRaport Niekończąca się relacja, październik 2008. 
15  K.L. Keller, Strategic Brand Management, Building, Measuring and Managing Brand 

Equity, Pearson Prentice Hall, 2008, str. 60. 
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Rys. 1. Model budowy siły marki wg Kellera 

Źródło: K.L. Keller, Strategic Brand Management, Building, Measuring and Man-
aging Brand Equity, Pearson Prentice Hall, 2008, str. 61. 

 
Poziom wyrazistości (zapewnienie rozpoznawalności marki) 
 Celem marketerów w tej fazie rozwoju siły marki jest budowanie świadomo-
ści i znajomości identyfikatorów marki wśród jej grup docelowych. Jeśli firma 
prowadzi oficjalne konto w serwisie społecznościowym – wszyscy użytkownicy, 
którzy dodadzą je do listy swoich znajomych, będą otrzymywać komunikaty przy-
gotowane przez właściciela marki, który może decydować o częstotliwości ich 
publikacji. W dodatku są to komunikaty i kontakty pożądane przez użytkowników, 
którzy przecież w aktywny sposób zamówili je w systemie. Ten mechanizm nie 
wpłynie prawdopodobnie na poprawę rozpoznawalności marki (jeśli użytkownik 
został fanem marki, oczywiste jest, że zna i rozpoznaje markę i jej identyfikatory), 
ale może wpłynąć na skojarzenia (wyrażające się np. poprawą niewspomaganej 
rozpoznawalności marki lub rozpoznawalności „top of mind”). Interesująca jest 
sytuacja, w której użytkownik sieci społecznościowej nie zna lub słabo rozpoznaje 
markę. Jeśli nazwa firmy lub jej logotyp pojawi się w jakimkolwiek przekazie użyt-
kowników serwisu społecznościowego16, trafi on do wszystkich jego znajomych.  
W sytuacji gdy użytkownicy przesyłają między sobą linki do interesują-
cych/zabawnych/kontrowersyjnych reklam, informacji zawartych na stronach fir-
my, notek prasowych czy wpisów na blogach dotyczących firmy itp. – komunikaty 
trafiają do zaprzyjaźnionych w systemie osób. Szczególnie interesująco mechanizm 

                                                 
16  W statusach, notyfikacjach, z publikowanych zdjęć itp. 
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ten działa w sieci Facebook, gdzie użytkownicy są powiadamiani o wszystkich 
aktywnościach w systemie zaprzyjaźnionych użytkownikow. W ten sposób często-
tliwość kontaktów użytkowników sieci społecznościowej z identyfikatorem marki 
może być bardzo duża. 
 
Poziom ustalenia znaczenia marki i reakcji konsumentów 
 Celem marketerów na tym etapie rozwoju siły marki jest budowanie wiedzy  
o marce, jej cechach fizycznych, korzyściach związanych z jej użytkowaniem itp. 
W tej fazie zadaniem marketerów jest również budowanie skojarzeń symbolicznych 
z marką. Jeśli firma prowadzi oficjalne konto w serwisie społecznościowym, może 
wykorzystać je w celu wsparcia obu tych celów. Wykorzystując dostępne możliwo-
ści publikacyjne, może dystrybuować treści przekazujące konkretne informacje  
o marce, jej cechach czy dostarczanych korzyściach. Należy jednak zadbać o to, 
aby treści te dobrze wpisywały się w (często nieformalnie definiowane) zasady 
obowiązujące w danej społeczności. Istotnym elementem budowy wiedzy o marce 
jest również bezpośredni kontakt użytkowników serwisu z osobą (zespołem) obsłu-
gującym oficjalny profil firmy. Za pomocą oficjalnych kont marki w serwisach 
społecznościowych można wspierać efekty związane z budową symboliki marki  
– i powiązanych z nią uczuć. Wiele aplikacji umożliwia dopasowanie grafiki zawar-
tej na stronie do potrzeb właściciela marki – zmiana tła, kolorów strony, ekspozycja 
logotypu, motywów znanych z reklam czy wręcz zamieszczanie linków do reklam 
drukowanych i telewizyjnych należą do standardowego asortymentu działań w tym 
zakresie. O potencjale budowy emocji przez sieci społecznościowe świadczyć może 
założenie przez kanadyjski oddział Unilevera profilu dla animowanej solniczki 
Salty – postaci wykorzystywanej w reklamach marki Knorr Sidekicks17. Na stro-
nach subskrybowanych przez niemal 4000 fanów padają ich deklaracje głębokiej 
sympatii i uwielbienia do postaci marki.  
 
Poziom oddźwięku 
 Poziom ten wiąże się z silnym poczuciem relacji klienta z marką. Wyraża się 
lojalnością behawioralną, ale także poczuciem wspólnoty czy wyrażaniem siebie za 
pomocą atrybutów marki. Sieci społecznościowe mogą być idealnym integratorem 
działań i komunikacji osób wyrażających silny emocjonalny związek z marką. Po-
przez ogniskowanie ich aktywności wokół oficjalnego profilu marki lub aktywne 
wspieranie ich działań w ramach spontanicznie zakładanych fanklubów i zrzeszeń 
osób – miłośników danej marki, jej właściciel może osiągnąć wyższy poziom ko-
munikacji z tymi cennymi dla marki grupami.  
 
 

                                                 
17  http://www.facebook.com/home.php?#!/SaltysLife 



Małgorzata Grzegorczyk, Bartłomiej Kurzyk 186 

Podsumowanie 
 
 Marketing społeczności internetowych stwarza zupełnie nową jakość kontaktu 
marki z konsumentem. Sieci społecznościowe, wywierając wpływ na to jak po-
szczególne jednostki, będące członkami danej społeczności postrzegają i użytkują 
markę, kształtują przekonania i odczucia członków społeczności wobec marki, 
wpływając tym samym na wszystkie poziomy budowy siły marki zidentyfikowane 
przez Kellera, w tym, najważniejszy element procesu budowania marki - reakcje 
konsumentów.  
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INTERNET SOCIAL NETWORKING  
IN PROCESS OF BUILDING STRONG BRAND 

 
 

Summary 
 
 Marketing within social networks environment enables new quality of customer 
relationships on the Internet. The aim of the paper is to present the role of social net-
works in the process of building strong brands. Authors examined four levels of Kel-
ler’s brand building pyramid to present potential of socials networks in effective com-
munication with customers – from creation of brand awareness, through desirable feed-
back, to customer loyalty. 
 

Translated by Małgorzata Grzegorczyk 
 
 



 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  597 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG NR  57 2010 
 
 
 
 
MARCIN KRZESAJ 
Uniwersytet Opolski 
martin@uni.opole.pl 
 
 
 
 

INTERNETOWA AKTYWNOŚĆ INFORMACYJNA  
A ŹRÓDŁA INFORMACJI DOSTĘPNE W INTERNECIE 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Aktywność informacyjna opisuje uczestników procesu przepływu informacji. 
W literaturze przedmiotu rozróżnia się dwa kryteria podziału aktywności informa-
cyjnej [K. P. Kaas]. Pierwsze kryterium dotyczy charakteru uczestników transferu 
informacji. Chodzi o rodzaj relacji pomiędzy podmiotami: czy są partnerami  
w wymianie dóbr i usług lub czy znajdują się po przeciwnych stronach. Drugie 
kryterium określa stronę inicjującą przepływ informacji, czy jest nim podmiot rela-
tywnie lepiej poinformowany, bądź przeciwnie – relatywnie gorzej poinformowany. 
W przypadku podmiotu relatywnie gorzej poinformowanego, który inicjuje prze-
pływ informacji, aktywność informacyjna przybierze formę zaopatrywania się  
w informację, natomiast gdy podmiot lepiej poinformowany będzie inicjował prze-
pływ informacji, wtedy mówimy o przekazywaniu informacji. 
 W 1991 r. K. P. Kaas przedstawił klasyfikację aktywności informacyjnej zde-
finiowanej jako aktywne działanie podmiotów, mające na celu zwiększenie zaso-
bów wiedzy własnej lub innych podmiotów (tabela 1). 
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Tabela 1 
 

Rodzaje aktywności informacyjnej 
 

Pasywna rola Aktywna rola 

Oferent Nabywca 

Zaopatruje się  
w informacje 

I. porównywanie cen i 
jakości 

II. naśladownictwo, zbiera-
nie referencji 

Nabywca 
Przekazuje  
informacje 

III. ujawnianie zdolności 
płatniczej, niezawodności

IV. lansowanie mody, de-
monstracyjna konsumpcja 

Zaopatruje się  
w informacje 

V. badanie konkurencji, 
szpiegostwo 

VI. badanie rynku, badanie 
konsumenta 

Oferent 
Przekazuje  
informacje 

VII. fałszywe sygnały, 
blefy, zmowy 

VIII. ujawnianie jakości, 
reklama, gwarancja 

 
Źródło: Kaas K.P., Marketinformationen: Screening und Signaling unter Partneren und 
Rivalen, Zeitschrift für betribswirtschaft 61, 1991, s. 360. 
 
 
1. Internetowa aktywność informacyjna 
 
 Pozyskiwanie informacji przez podmioty gospodarcze może polegać na: ba-
daniu zachowań konsumentów na rynku (np. zbieranie informacji na temat cen, 
jakości produktów lub usług), badaniu konkurentów (np. wprowadzanie nowych 
produktów na rynek), szpiegostwie gospodarczym czy też gromadzeniu informacji 
ze źródeł jawnych, takich jak prasa, radio, Internet. Natomiast przekazywanie in-
formacji umożliwia oferentowi sygnalizowanie określonych informacji zarówno na 
swój temat, jak i na temat produktów lub usług oferowanych przez dany podmiot. 
Do takich działań możemy zaliczyć między innymi: zwiększenie dostępności in-
formacji na temat przedsiębiorstwa, ujawnienie danych na temat jakości i gwarancji 
towarów, reklamowanie produktów lub usług, przekazywanie fałszywych sygnałów 
mających za cel zmylenie konkurencji.  
 Formy aktywności informacyjnej zaprezentowane w tabeli 1 ukazują możliwe 
relacje, jakie zachodzą pomiędzy podmiotami rynkowymi, zarówno w środowisku 
tradycyjnym, jak i w biznesie internetowym. Pozyskiwanie i przekazywanie no-
wych informacji ma szczególne znaczenie w przypadku przedsiębiorstw funkcjonu-
jących na rynku o nasilonej konkurencji, a takim rynkiem jest środowisko sieciowe. 
Duży postęp technologiczny, jaki obserwujemy w ostatnich latach, wymusza na 
przedsiębiorstwach szybsze zmiany dostosowawcze mające na celu dorównanie 
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konkurentom. Dodatkową trudność stanowi fakt, iż w świecie Internetu nic nie jest 
statyczne i to, co było dobre wczoraj, już dzisiaj jest niewystarczające lub przesta-
rzałe. Szybka reakcja na zmiany otoczenia oraz umiejętne wykorzystanie informacji 
docierających do przedsiębiorstwa stanowi podstawę tworzenia jego strategii bizne-
sowej. Należy podkreślić, iż Internet istotnie wpływa na zwiększenie aktywności 
informacyjnej podmiotów gospodarczych. Przyrost przekazywania i pozyskiwania 
informacji wynika z właściwości środowiska sieciowego, które charakteryzuje się 
między innymi globalnym zasięgiem, prostym i tanim dostępem do sieci, redukcją 
asymetrii informacji, zmniejszeniem kosztów transakcyjnych oraz efektem ze-
wnętrznym sieci1. 
 Podmioty rynkowe prowadzące działalność w Internecie podejmują decyzje 
niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. Do realizacji podjętych 
decyzji niezbędne jest posiadanie określonych informacji, które posłużą do rozwią-
zania konkretnego problemu lub interpretacji wybranych zdarzeń. Określenie ze-
stawu potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa ma istotne znaczenie, ponieważ 
pozwala prawidłowo dobrać metody, narzędzia i techniki służące do realizacji od-
powiednich form pozyskiwania i przekazywania informacji. Cechy środowiska 
sieciowego, takie jak szybkość i łatwość dostępu do informacji, zakres dostępnych 
informacji oraz niskie koszty pozyskania i przekazywania informacji kształtują 
potrzeby informacyjne.  
 Do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie wykorzystywana jest wiedza, 
wynikająca z indywidualnych i grupowych doświadczeń pracowników. Przedsię-
biorstwo musi swoją wiedzę uzupełniać o nowe, aktualne informacje. Do tego celu 
wykorzystywane są odpowiednie źródła informacji. Informacje przetwarzane są  
w odpowiednio dobranych systemach informacyjnych, które usprawniają analizę, 
integrowanie i przechowywanie informacji niezbędnej do podejmowania decyzji. 
 Należy podkreślić, iż wybór określonej formy internetowej aktywności infor-
macyjnej (np. reklamy) wiąże się ze znalezieniem odpowiednich narzędzi i technik 
niezbędnych do jej realizacji.  
 Autor niniejszego artykułu podjął próbę zdefiniowania internetowej aktywno-
ści informacyjnej: internetowa aktywność informacyjna jest to zdolność do wyko-
rzystania źródeł informacji dostępnych w Internecie, usług internetowych, narzędzi 
i technik internetowych pozyskiwania oraz przekazywania informacji służąca do 
zwiększenia wiedzy własnej lub innych podmiotów. 
 
 

                                                 
1  Dokładny opis właściwości Internetu, które zdaniem A. Afuaha oraz Ch. L. Tucciego 

mogą wpłynąć na kształt modeli biznesowych oraz rentowność poszczególnych branż, można 
odnaleźć w pozycji A. Afuah, Ch. L. Tucci, Biznes internetowy − strategie i modele, Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 58-65. 
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2. Propozycja modelu internetowej aktywności informacyjnej 
 
 Pojęcie biznesu internetowego lub e-biznesu rozumiane jest jako prowadzenie 
działalności komercyjnej w szczególności z wykorzystaniem witryny internetowej 
oraz bazującej na szeroko rozumianych technologiach internetowych. Prowadzenie 
działalności biznesowej w Internecie nie jest możliwe bez komunikacji pomiędzy 
partnerami biznesowymi, a komunikacja odbywa się za pomocą witryny interneto-
wej. Interesującym, a zarazem ważnym problemem badawczym jest pomiar interne-
towej aktywności informacyjnej. 
 Badanie internetowej aktywności informacyjnej w biznesie internetowym 
musi mieć charakter przekrojowy, obejmujący pomiar zaplecza technologicznego 
wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo, opis źródeł danych dostępnych we-
wnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa oraz sposobów realizacji założonego 
rodzaju aktywności informacyjnej.  
 W celeu określenia zmiennych, które mogą podlegać pomiarowi, autor niniej-
szego artykułu stworzył model internetowej aktywności informacyjnej w biznesie 
internetowym (rys. 1). Dodatkowo model ten pozwala na uporządkowanie zagad-
nień, które mają podlegać badaniu. Model ten obejmuje następujące elementy: 

− źródła pierwotne i wtórne informacji w Internecie,  
− narzędzia pozyskiwania i przekazywania informacji w Internecie, 
− techniki pozyskiwania i przekazywania informacji na witrynie WWW 

(techniki prezentacji, wyszukiwania, personalizacji, bezpieczeństwa), 
− wewnętrzne systemy informacyjne. 

 Wymienione elementy modelu internetowej aktywności informacyjnej wyko-
rzystywane są w procesach przekazywania i pozyskiwania informacji dokonywa-
nych przez przedsiębiorstwa w Internecie. Ze względu na ograniczone ramy niniej-
szego artykułu w dalszej części zaprezentowane zostaną jedynie źródła informacji 
dostępne w Internecie.  
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Rys. 1. Model internetowej aktywności informacyjnej w biznesie internetowym 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
3. Źródła informacji w Internecie 
 
 Z punktu widzenia dostępności źródeł informacji dzieli się je na wtórne oraz 
pierwotne2. Źródła wtórne obejmują materiały już istniejące, które są zawarte  
w różnych publikacjach lub zbiorach danych i dostępne w różnych miejscach. Źró-
dła pierwotne to materiały, które są lub będą gromadzone przez przedsiębiorstwo  
w formie najczęściej badań marketingowych. Niezależnie od podziału dostępności 
źródeł informacji na pierwotne i wtórne istnieje drugi podział źródeł informacji 
według kryterium miejsca ich pochodzenia na wewnętrzne oraz zewnętrzne3.  
 Do głównych źródeł informacji wtórnych dostępnych w Internecie należy 
zaliczyć: 

− witryny internetowe WWW przedsiębiorstw (witryna internetowa pozwala 
na monitoring konkurencji, dostawców oraz ich produktów i usług, np.  

                                                 
2  H. Mruk, Informacyjne podstawy analizy rynku, w: Analiza rynku, H. Mruk (red.), PWN, 

Warszawa 2003, s. 35. 
3  Z. Ściborek w procesie podejmowania decyzji wyróżnia, ze względu na źródło pocho-

dzenia, informacje wewnętrzne oraz zewnętrzne, Zob. Z. Ściborek, Podejmowanie decyzji, AW 
Ulmak, Warszawa 2003, s. 80-81. 
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w celu określenia ich słabych i mocnych stron oraz zwiększenia wiedzy  
o znaczeniu marketingowym; monitorowanie informacji umieszczanych 
przez przedsiębiorstwa na witrynach pozwala posiąść wiedzę o przyjętych 
działaniach, podobieństwach i różnicach w oferowanych produktach  
i usługach oraz realizowanych strategiach; monitorowanie serwisów bran-
żowych oraz działań reklamowych w wyszukiwarkach, np. linki sponso-
rowane w wyszukiwarkach internetowych); 

− publikacje elektroniczne dostępne w Internecie (publikacje elektroniczne 
mają najczęściej charakter reklamowy, informacyjny, choć też mogą przy-
brać formę różnego rodzaju raportów, analiz, publikacji nieperiodycznych, 
albo cyklicznie wydawanych biuletynów (ang. newsletters)4; 

− bazy danych (Internet umożliwia dostęp do baz danych zawierających in-
formacje różnego typu i o różnym stopniu ważności informacji. Znaleźć 
można bazy bibliograficzne zawierające wartościowe publikacje w formie 
abstraktów, pełnych artykułów czy książek elektronicznych. Koszt dostępu 
do pełnotekstowych baz danych jest bardzo wysoki, przez co dla małych 
przedsiębiorstw jest on bardzo ograniczony. Informacje zawarte w bazach 
dostępnych w Internecie udostępniają zarówno instytucje państwowe, jak  
i przedsiębiorstwa prywatne. Istotną grupą baz danych są bazy teleadreso-
we, np.: Panorama Firm, Polskie Książki Telefoniczne, Katalog Firm Pol-
skich, Teleadreson, Zumi.pl. Dodatkowo część baz danych zawiera infor-
macje charakteryzujące dane podmioty, często w układzie branżowym oraz 
regionalnym. Odnaleźć można również bazy o tematyce prawnej, gospo-
darczej i finansowej. Niestety do najwartościowszych baz danych dostęp 
jest odpłatny); 

− statystyka rządowa GUS (w bazach Głównego Urzędu Statystycznego 
znajdują się między innymi bazy rejestru Teryt i Regon oraz bazy danych 
demograficznych i regionalnych);  

− agencje przeprowadzające badania rynku (Centrum Badania Opinii Spo-
łecznej, TNS OBOP, Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor, GfK 
POLONIA, I-METRIA, Gemius, Stat24); 

− instytucje unijne, państwowe, instytuty naukowe, placówki badawczo-
rozwojowe, uczelnie wyższe, organizacje, stowarzyszenia branżowe, 

− wewnętrzne systemy informacyjne (np. systemy klasy CRM, ERP, MRP; 
bazy i hurtownie danych). 

 Do głównych źródeł informacji pierwotnych dostępnych w Internecie należy 
zaliczyć badania marketingowe oraz wywiad gospodarczy. Wśród metod i technik 

                                                 
4  Interesującą klasyfikację publikacji internetowych przedstawił R. Mącik: Wykorzystanie 

Internetu w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 2005, s. 148. 
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zbierania informacji ze źródeł pierwotnych znajdujących zastosowanie w badaniach 
marketingowych w Internecie należy wymienić: 

− obserwacje (obserwacje podczas kontaktu z klientem – informacje groma-
dzone w bazach danych, np. w systemach CRM; monitoring internetowych 
stron WWW – konkurentów, dostawców; śledzenie ruchu na witrynie 
WWW przedsiębiorstwa; śledzenie zachowań użytkowników witryny 
WWW przedsiębiorstwa – mechanizm cookies; monitorowanie dyskusji 
internetowych); 

− wywiady (internetowy zogniskowany wywiad grupowy, wywiad pogłębio-
ny); 

− ankiety (ankiety internetowe rozsyłane za pomocą poczty e-mail oraz 
umieszczane na stronie WWW; sondy);  

− eksperymenty (wpływ reklamy na sprzedaż; skuteczność w realizacji zadań 
i oczekiwań, np. konwersja wizyt, konwersja użytkowników; zmiana ukła-
du prezentowanych treści witryny). 

 Wywiad gospodarczy traktuje się często w przedsiębiorstwie jako jeden  
z wielu obszarów zastosowań badań marketingowych. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Zasoby informacyjne w przedsiębiorstwie stanowią zasób coraz mniej rzadki 
na skutek powszechnego dostępu do taniej i ogólnodostępnej informacji. Ze wzglę-
du na taki charakter informacji należałoby sądzić, iż nie należy z nią wiązać nadziei 
na utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Zasoby informacyjne nie stanowią tak 
trwałego źródła przewagi jak zasoby materialne, ponieważ ulegają szybkiej dezak-
tualizacji. Pomimo tego stwierdzenia informacja niezbędna jest do skutecznego 
konkurowania, a w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie niezbędny 
jest bieżący strumień aktualnej, wiarygodnej, pełnej i dokładnej informacji (pozy-
skane informacje decydują o stanie zasobów informacyjnych). Przedsiębiorstwo 
musi swoją wiedzę uzupełniać o nowe, aktualne informacje. Do tego celu wykorzy-
stywane są odpowiednie źródła informacji. Znajomość źródeł informacji dostęp-
nych w Internecie (w podziale na źródła pierwotne i wtórne) pozwala na odpowied-
ni dobór narzędzi i technik internetowych służących do pozyskiwania i przekazy-
wania informacji. 
 Na podstawie składników wyszczególnionych w zaprezentowanym modelu 
internetowej aktywności informacyjnej możliwe stało się skonstruowanie narzędzia 
badawczego (ankiety) służącego do pomiaru aktywności informacyjnej. Do jednego 
z obszaru badań należą źródła informacji dostępne w Internecie. Odpowiedzi uzy-
skane na pytania ankiety pozwolą określić najważniejsze formy przekazywania  
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i pozyskiwania informacji wykorzystywane przez podmioty prowadzące działalność 
w Internecie. 
 Praca naukowa finansowana jest ze środków na naukę w latach 2010-2011 
jako projekt badawczy promotorski nr NN112 342538 pt. Wpływ internetowej ak-
tywności informacyjnej na konkurencyjność w wybranych rodzajach biznesu Inter-
netowego pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Adama Czerwińskiego. 
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INTERNET INFORMATION ACTIVITY AND SOURCES OF INFORMATION 

AVAILABLE ON THE INTERNET 
 
 

Summary 
  
 This paper discusses an issue concerning information activity according to K.P. 
Kaas’s classification. On the basis of the presented model, the author of this paper sug-
gests the Internet Information Activity (IIA) model in order to qualify forms of signal-
ing and screening information on the Internet. The IIA model will serve as a tool to 
research Internet Information Activity and includes: primary and secondary sources of 
information available on the Internet, Internet tools, techniques to signal and screen 
information on the website (techniques: presentation, search, personalization and secu-
rity), internal information systems. Sources of information available on the Internet 
constitute a part of Internet Information Activity.  
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ROZWÓJ USŁUG INTERNETOWYCH W DOBIE GWAŁTOWNEGO WZROSTU 
ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA SIECIOWEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Sieć Internet stała się niezbędnym i wygodnym narzędziem do prowadzenia 
działalności gospodarczej i biznesowej, a dzięki technologii bezprzewodowej 
zwiększył się zasięg dostępności usług internetowych. Nieustannie poszerza się też 
ofertę usług, zwiększając tym samym zainteresowanie nimi potencjalnych klientów. 
Mimo zauważalnego wzrostu świadomości użytkowników z zakresu bezpieczeń-
stwa sieciowego oraz udostępniania coraz bardziej efektywnych, kompleksowych 
narzędzi ochronnych, korzystanie z usług sieciowych nie jest całkowicie bezpiecz-
ne. Przyczyn problemów z bezpieczną realizacją usług w sieci globalnej jest wiele. 
Znaczący wpływ ma coraz bardziej złożone, zawierające wady (podatne na ataki) 
oprogramowanie systemów komputerowych (systemy operacyjne, ich komponenty, 
programy użytkowe, oprogramowanie sieciowe) oraz powszechna dostępność na-
rzędzi umożliwiających podjęcie ataku nawet osobom niedoświadczonym. Wielu 
użytkowników, bagatelizując realne zagrożenia, nie poszerza wiedzy z zakresu 
zagadnień dotyczących ochrony systemu, niedostatecznie chroniąc swoje zasoby 
(stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa dawno przestało wystarczać).  
 Przestępstwa popełniane w Internecie powodują ogromne straty finansowe. 
Najczęściej celem ataków jest przechwycenie chronionej informacji, np. danych 
osobowych, blokada usług lub przejęcie systemu dla prowadzenia bezprawnej dzia-
łalności w sieci. Dostawcy dostępu do Internetu, oferując użytkownikom coraz 
więcej atrakcyjnych usług, są jednocześnie zobowiązani do zapewniania im wyso-
kiego poziomu ochrony, jednak w praktyce jest to skomplikowane zadanie. Środo-
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wisko zagrożeń jest bowiem zmienne i trudne do pełnej identyfikacji. Techniki 
hakerskie i technologie szkodliwego oprogramowania cechuje szybki rozwój i róż-
norodność, ponadto zadania związane z ochroną systemów komputerowych są zło-
żone i czasochłonne, a wysoki poziom ochrony wymaga ponoszenia dodatkowych 
kosztów.  
 Zapewnienie bezpieczeństwa sieciowego stanowi poważne wyzwanie zarów-
no dla twórców oprogramowania i producentów sprzętu, jak i wszelkich instytucji 
zajmujących się zagadnieniem ochrony sieci. 
 
 
1. Rozwój usług sieciowych 
 
 Oferta usług sieciowych stale się powiększa. Poprzez sieć można dokonywać 
zakupów, przeprowadzać transakcje finansowe, realizować płatności, odtwarzać 
pliki muzyczne i filmy, odtwarzać audycje radiowe i programy telewizyjne, śledzić 
obraz z kamer monitorujących, realizować mobilne usługi lokalizacyjne informują-
ce o położeniu wybranych obiektów (hoteli, zabytków, ulic, budynków użyteczno-
ści publicznej itp.) czy natężeniu ruchu drogowego w czasie rzeczywistym. Szcze-
gólnie szybko rozwija się handel elektroniczny1 i usługi bankowe. Użytkownicy 
Internetu coraz chętniej robią zakupy z wykorzystaniem sieci przede wszystkim ze 
względu na wygodę oraz zwykle niższą cenę niż w tradycyjnych sklepach. Na 
wzrost zainteresowania użytkowników usługami internetowymi duży wpływ ma 
rozwój technologii bezprzewodowych, które zwiększają komfort realizacji usług  
i umożliwiają ich wykonywanie z dowolnego miejsca w dowolnym czasie. 
 Z badań firmy D-Link Technology Trend wynika, że dostęp do Internetu  
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w 2008 r. nadal dość znacznie odbiegał 
od średniej europejskiej2. Przy unijnej średniej wynoszącej 54% gospodarstw do-
mowych mających dostęp do sieci globalnej sytuacja w krajach naszego regionu 
wygląda znacznie gorzej. Najlepiej w tym rankingu wypadają Holandia oraz kraje 
skandynawskie, gdzie wskaźnik ten wynosi blisko 80%.  
 W Polsce zainteresowanie Internetem jest nie mniejsze niż w innych krajach,  
a użytkownicy sieci chętnie korzystają z dostępnych usług. W 2008 roku liczbę 
Polaków dokonujących zakupów w sieci szacowano na prawie 6 milionów. Z badań 
CBOS wynika, że odsetek kupujących stale rośnie: w 2008 r. zakupów przez sieć 
dokonywało 25% ankietowanych, a w 2009 r. – 32%3. Okazuje się, że rodacy chęt-
nie kupują również poza granicami kraju. W serwisie aukcyjnym eBay w 2008 roku 
                                                 

1  Wszelkie sposoby kontaktu z klientem i zawierania transakcji handlowych wykorzystu-
jące elektroniczne środki przekazu. 

2  http://iik.onet.pl/1832590,1,2877,newsy.html 
3  http://interaktywnie.com/biznes/newsy/raporty-i-badania/cbos-ponad-polowa-polakow-

ma-dostep-do-internetu-4127 
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zarejestrowanych było 900 tysięcy Polaków, którzy głównie korzystali, jak wynika 
z danych firmy, z aukcji w Niemczech, USA i Wielkiej Brytanii. Badania CBOS 
wskazują również na wzrost liczby osób korzystających z usług bankowych dostęp-
nych przez Internet: z 17% w 2008 r. do 20% w 2009 r. Najpopularniejsze interne-
towe usługi bankowe to: uzyskiwanie informacji o rachunku (np. historia operacji), 
dokonywanie przelewów, otwieranie, modyfikowanie i likwidacja lokat, zlecenia 
stałe (m.in. ich definiowanie, modyfikacja, odwołanie), realizowanie płatności, 
obsługa kredytów (zlecenie wniosku, spłata itd.). 
 Przykładem usługi bankowości elektronicznej4 jest PKO Inteligo oferowane 
przez PKO BP. Klient dysponuje unikatowym ośmiocyfrowym numerem (hasło 
pierwszego logowania do aktywacji wszystkich elektronicznych kanałów dostępu 
otrzymuje podczas podpisywania umowy) i kartą kodów jednorazowych przezna-
czonych do autoryzacji dokonywanych operacji. Zmiany swojego hasła dostępowe-
go (8-16 znaków alfanumerycznych) dokonuje po pierwszym zalogowaniu się. 
Uwierzytelnianie stron oraz poufność przesyłanych danych zapewnia protokół SSL5 
v.3 ze 128-bitowym kluczem. 
 
 
2. Bezpieczeństwo usług w Internecie 
 
 Bezpieczeństwo usług internetowych zależy od wielu czynników, między 
innymi od aktualizacji użytkowanego oprogramowania, od stosowanych protoko-
łów transmisyjnych (w tym sposobów weryfikacji użytkowników i mocy zaimple-
mentowanych mechanizmów kryptograficznych) oraz od administrowania zgroma-
dzonymi i przetwarzanymi danymi.  
 Dla bezpiecznego realizowania usług sieciowych stosuje się coraz bardziej 
zaawansowane mechanizmy ochronne. Przed atakami na konta bankowe chroni 
oprogramowanie antywirusowe zawierające moduł sprawdzający obecność odwie-
dzanej strony WWW w specjalnym rejestrze niebezpiecznych witryn. Ponadto 
przeglądarki internetowe mogą być wyposażone w mechanizmy filtrujące (anty-
phishingowe) rozpoznające, a niekiedy i blokujące sfałszowane strony. W tworze-
niu takich list biorą udział także użytkownicy Internetu, zgłaszając zespołom zaj-
mującym się problematyką bezpieczeństwa podejrzane strony, co wymaga weryfi-
kacji i wydłuża czas reakcji na zagrożenie. 
 Niewątpliwie do usług wymagających najwyższego poziomu ochrony należą 
usługi bankowości elektronicznej. Internetowe konta bankowe zawsze stanowiły 
                                                 

4  Bankowość elektroniczna − obsługa rachunku za pośrednictwem elektronicznych kana-
łów dostępu. 

5  Secure Socket Layer – protokół transmisyjny, w wersji 3 znany jako TLS (Transport 
Layer Security), zapewnia poufność i integralność danych, umożliwia uwierzytelnianie klienta  
i serwera. 
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obiekt zainteresowania włamywaczy sieciowych. Ich bezpieczeństwo zależy przede 
wszystkim od zasad i mechanizmów ochrony stosowanych przez banki: metod 
uwierzytelniania (m.in. liczby i długości stosowanych haseł), dozwolonej liczby 
prób logowania lub operacji, dopuszczalnego okresu bezczynności, rodzaju stoso-
wanych technik kryptograficznych, a także odporności systemów na infekowanie 
szkodliwym kodem (jak konie trojańskie czy programy szpiegujące) i na inne ro-
dzaje ataków.  
 Bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu wymaga przestrzegania pewnych 
zasad. Na przykład podczas realizacji transakcji finansowych należy:  

− sprawdzać poprawność adresu URL,  
− sprawdzać, czy połączenie jest szyfrowane (użycie protokołu https),  
− sprawdzać ważność i ścieżkę certyfikatu,  
− kontrolować rejestr ostatniego logowania i ostatnich operacji, 
− korzystać z limitów dla przelewów6,  
− po zakończeniu realizacji transakcji wylogować się z systemu,  
− wszelkich podejrzanych sytuacjach informować zainteresowaną jednostkę 

(bank, sklep internetowy itd.),  
− unikać zakupów on-line i korzystania z internetowej bankowości z kompu-

terów publicznie dostępnych (np. kawiarenek internetowych) oraz słabo 
zabezpieczonych sieci bezprzewodowych. 

 Do ochrony przesyłu danych stosuje się protokoły (np. SSH7, SSL czy IPSec8) 
wykorzystujące algorytmy kryptograficzne. Protokoły te umożliwiają między in-
nymi dokonanie wyboru algorytmu szyfrowania, zaszyfrowanie danych, uwierzy-
telnianie serwera i sprawdzanie aktualności jego certyfikatów oraz weryfikację 
podpisów cyfrowych w komunikatach. Instytucje wykorzystujące Internet do prze-
prowadzania transakcji  handlowych i finansowych mają obowiązek zabezpieczenia 
danych osobowych klientów. Obowiązek ten wynika z art. 36 ustawy o Ochronie 
danych osobowych z 29.08.1997 r.9. 
 
 
3. Zagrożenia bezpieczeństwa sieciowego 
 
 Realizowanie usług sieciowych, w szczególności usług bankowych czy doko-
nywanie transakcji handlowych, nie jest całkowicie bezpieczne. Zjawisko zagroże-

                                                 
6  Maksymalna kwota ustalona przez posiadacza rachunku, na jaką w danym okresie mogą 

zostać złożone dyspozycje przelewów. 
7  Secure Shell − protokół bezpiecznego logowania na zdalnych komputerach i korzystania 

z innych usług sieciowych; zapewnia szyfrowanie danych i uwierzytelnianie stron połączenia. 
8  Zbiór protokołów do implementacji bezpiecznych połączeń oraz wymiany kluczy szyfru-

jących pomiędzy stronami. 
9  Tekst jednolity z 17.06.2002 r.  Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926. 
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nia sieciowego wraz z rozwojem Internetu niezmiennie wykazuje tendencję rosną-
cą. Głównym celem ataków jest pozyskanie poufnych danych (informacji medycz-
nych, biznesowych, danych osobowych), które – stanowiąc wartość – mogą być 
bezpośrednio wykorzystane lub sprzedane. Celem destrukcyjnych działań może być 
też blokada usług (ataki DoS10, DDoS11). Bezprawna działalność w Internecie sta-
nowi intratny proceder, a zajmują się nią wyspecjalizowane grupy przestępców, 
wykorzystując wady oprogramowania (np. błędy w przeglądarkach internetowych) 
lub naiwność użytkowników (ataki socjotechniczne). Atakowane są aplikacje  
i protokoły sieciowe, infekowane są strony internetowe popularnych, godnych za-
ufania serwisów, tworzone są fałszywe strony WWW (banków, instytucji finanso-
wych) oraz fałszywe programy ochronne. Do przeprowadzenia ataku wykorzysty-
wane są luki w systemie operacyjnym i aplikacjach, błędy konfiguracyjne oprogra-
mowania, błędy użytkownika (np. niekończenie połączenia) oraz wady protokołów 
transmisyjnych. 
 Do najpopularniejszych w ostatnim czasie należą ataki na aplikacje sieciowe. 
Wykorzystuje się w tym celu różne metody, między innymi: manipulowanie para-
metrami transmisji (przy wykorzystaniu plików cookies, adresów URL, nagłówków 
http lub pól formularza udostępnianego przez aplikację), iniekcję kodu SQL (wyko-
rzystując podatność aplikacji na obsługę spreparowanych zapytań SQL; wyróżnia 
się: ataki na składnię zapytania, składnię języka i logikę zapytania), atak XSS 
(Cross Site Scripting – infekowanie aplikacji sieciowej i przekazywanie szkodliwe-
go kodu użytkownikowi w chwili korzystania przez niego z danej strony WWW), 
atak CSRF (Cross Site Request Forgeries – wymusza na użytkowniku wykonanie 
niepożądanej operacji względem wskazanej przez atakującego aplikacji), ataki na 
procesy uwierzytelniania, ataki na zasoby pasma sieci (np. DoS, DDoS, SYN Flo-
oding, UDP Flooding), ataki na sesję użytkownika (np. przechwycenie lub odgad-
nięcie identyfikatora, na podstawie którego przydzielane są mu odpowiednie 
uprawnienia i zasoby). 
 Duże zagrożenie stanowią specjalne programy (keyloggery), które zainstalo-
wane na komputerze użytkownika przechwytują wartości wciskanych na klawiatu-
rze klawiszy, pozwalając nielegalnie przejąć jego prywatne dane. Jednym z najpo-
ważniejszych zagrożeń są konie trojańskie12, które mogą doprowadzić do zabloko-
wania uprawnionemu użytkownikowi wykonania usługi (już po wpisaniu i akcepta-
cji hasła), i symulując wystąpienie jakiegoś błędu, wykonać własną operację. Przy-
kładem konia trojańskiego do przechwytywania danych wprowadzanych podczas 
korzystania z kont internetowych jest Backdoor.Nibu.H. 

                                                 
10  Denial of Services − ma na celu zablokowanie korzystania z zasobów lub usług systemu 

komputerowego poprzez wyczerpanie potencjału danego zasobu lub systemu.  
11  Distributed DoS – atak DoS przeprowadzany jednocześnie z wielu komputerów. 
12  Szkodliwe oprogramowanie realizujące różne funkcje bez wiedzy użytkownika.  
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 W silnikach JavaScript we wszystkich popularnych przeglądarkach odkryto 
błąd, który umożliwia sprawdzenie, czy dana osoba jest zalogowana na witrynie, 
którą odwiedza. Istnieje sposób, by włamać się na daną stronę WWW i umieścić na 
niej kod HTML, który będzie wyświetlał okienko pop-up (wyglądające na pocho-
dzące z serwisu, z którego użytkownik korzysta) z prośbą o podanie loginu i hasła. 
Ważne, by okienko pokazywało się tylko użytkownikom, którzy już zalogowali się 
do danego serwisu (np. banku), gdyż kolejna prośba o podanie danych nie wzbudzi 
podejrzeń. Przykłady wad oprogramowania, które pozwalają przeprowadzić sku-
teczny atak, można by mnożyć. Wykrywane w oprogramowaniu luki są systema-
tycznie przez producentów usuwane, jednak problem polega na tym, że wielu użyt-
kowników rzadko aktualizuje oprogramowanie użytkowe. 
 W ostatnim czasie wiele niebezpiecznych infekcji pochodzi z legalnie działa-
jących, lecz słabo zabezpieczonych stron internetowych, na których przestępcy 
umieszczają szkodliwe kody (najczęściej poprzez popularny atak SQL Injection). 
Praktyka pokazuje, że właściciele stron WWW za mało dbają o bezpieczeństwo 
witryn, którymi zarządzają. 
 Wiele ataków ma charakter socjotechniczny, w których przestępcy starają się 
zdobyć zaufanie użytkowników, by skłonić ich do pożądanych dla siebie działań. 
Przed nimi jeszcze trudniej jest się użytkownikom obronić, bo wykorzystują ich 
naiwność, nieuwagę, niewiedzę. Phishing13 od dawna jest jednym z najpowszech-
niej notowanych ataków. Dla zwiększenia skuteczności prowadzenia phishingu 
zostały opracowane specjalne narzędzia. Pozwalają one na szybkie wyszukiwanie  
i przetwarzanie danych z serwisów społecznościowych oraz innych źródeł interne-
towych (np. serwisów firmowych). Aplikacje tego typu umożliwiają śledzenie in-
ternetowych znajomości, relacji i podawanych różnego rodzaju informacji, dzięki 
czemu atak może być kierowany na ściśle określonych użytkowników. Stąd ostat-
nio coraz częściej obok działań polegających na podstępnym wyłudzaniu poufnych 
danych od przypadkowych adresatów (część z nich fałszywe wiadomości traktuje 
jak prawdziwe), stosowany jest spear phishing, polegający na przesyłaniu treści 
„spersonalizowanych”. Przestępcy, posługując się posiadanymi danymi adresata 
(imię, nazwisko, nazwa firmy), czynią przekaz bardziej wiarygodnym. W sprepa-
rowanych listach nadawcy często podszywają się pod znane instytucje. Jeden  
z głośnych tego typu ataków polegał na wysłaniu do kierowników firm e-maili 
informujących o pozwaniu ich do sądu. Skuteczność jego działania tłumaczy się 
strachem przed wymiarem sprawiedliwości.  
 Z końcem 2008 roku pojawiła się informacja o odkryciu słabości w interneto-
wym systemie certyfikatów protokołu SSL. Udowodniono, że można utworzyć 
sfałszowany certyfikat dla dowolnej strony WWW (wykorzystując słabość funkcji 

                                                 
13  Wysyłanie olbrzymiej liczby wiadomości i oczekiwanie, że odbiorcy wykonają sugero-

wane połączenie z fałszywą stroną WWW i przekażą swoje dane (np. loginy i hasła). 
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MD5) – i jest on akceptowany przez większość popularnych przeglądarek interne-
towych. Zatem metodę tę można wykorzystać do tworzenia certyfikatów fałszy-
wym stronom internetowym (np. stronom podszywającym się pod banki). Firmy 
posługujące się algorytmem MD5 przy tworzeniu certyfikatów powinny umożliwić 
użytkownikom bezpłatne zastąpienie go innymi mocniejszymi mechanizmami 
(SHA-114, SHA-2, SHA-3). 
 Utrata danych w sieciach komputerowych staje się coraz poważniejszym pro-
blemem. Organizacja Identity Theft Resource Center doniosła, że w 2008 r. liczba 
incydentów tego typu wzrosła o 47% w stosunku do roku 2007. Do największej 
liczby przypadków utraty danych doszło w przedsiębiorstwach prywatnych (37%), 
na kolejnych pozycjach uplasowały się: edukacja, agendy rządowe i wojskowe, 
służba zdrowia i sektor finansowy15. Za utratę danych odpowiadają jednak nie tylko 
przestępcy sieciowi, ale również pracownicy firm, którzy poufne informacje kradną 
świadomie. Najczęściej deklarowaną przyczyną takiego postępowania jest chęć 
niesienia pomocy w znalezieniu pracy osobie bliskiej, wykorzystanie danych do 
uzyskania nowej posady lub innego użycia w przyszłości. Oczywiście wiele infor-
macji jest z firmy wynoszonych w nadziei osiągnięcia z tego korzyści materialnych.  
 Badania amerykańskiego centrum ds. przestępczości w sieci – National Inter-
net Crime Center − wykazują, że w 2008 roku liczba oszustw internetowych zwią-
zanych z realizacją usług wzrosła aż o 33% w stosunku do roku 200716. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Zagrożenia bezpieczeństwa sieciowego mogą stanowić istotną barierę rozwoju 
usług internetowych. Podstawą bezpieczeństwa systemów informatycznych jest 
prowadzenie odpowiedniej polityki (zgodnie z obowiązującymi standardami, nor-
mami i zaleceniami) w zakresie zabezpieczania zasobów systemu i monitorowania 
skuteczności stosowanej ochrony. Obowiązek właściwego zabezpieczenia groma-
dzonych i przetwarzanych danych (odpowiednio do ich wartości) oraz skuteczna 
ochrona systemu informatycznego przed nieupoważnionym dostępem spoczywa na 
administratorze. Od niego wymaga się zatem prawidłowego instalowania i funkcjo-
nowania systemu informatycznego, minimalizowania ryzyka utraty danych, monito-
rowania pracy systemu, zapobiegania atakom, a także stałego doskonalenia się  
w zakresie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa. 

                                                 
14  Secure Hash Algorithm – SHA-1 tworzy skrót długości 160 bitów; nowe funkcje dają  

w wyniku odpowiednio 256 i 512 bitów. 
15  www.idtheftcenter.org/artman2/publish/lib_survey/Breaches_2008.shtml  
16  http://wiadomosci.onet.pl/1944002,441,item.html 
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 Z powodu masowych zagrożeń pochodzących ze stron WWW wskazuje się, iż 
podstawą ochrony systemów komputerowych powinno być stosowanie technologii, 
które potrafią sprawdzać zawartość witryny w czasie rzeczywistym i wykrywać 
szkodliwy kod bez posiadania jego sygnatury. 
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THE DEVELOPMENT OF INTERNET SERVICES IN TIMES  
OF A RAPID GROWTH OF NETWORK SECURITY THREATS 

 
 

Summary 
 
 As the Internet develops its resources become more and more attractive. Services 
available via the global network grow in number. Popularity of internet access increases 
mainly thanks to the development of wireless technologies which improve the comfort 
of network resources use. Unfortunately, due to the growth of network security threats, 
gaining and maintaining high level of security of gathered, processed and transferred 
data and realized services become the greatest problem.  
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BROADBAND PERFORMANCE INDEX – NAJNOWSZY WSKAŹNIK ROZWOJU 
SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU W UE1 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Szerokopasmowy dostęp do Internetu2, obok uwarunkowań makroekonomicz-
nych i czynników kulturowych (takich jak mentalność i zwyczaje społeczeństwa), 
ma kluczowe znaczenie dla sprawnego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. To 
dzięki niemu bowiem możliwa jest ewolucja e-usług i szybki przepływ informacji. 
Nic więc dziwnego, że dostęp do Internetu szerokopasmowego zajmuje w polityce 
regulacyjnej Unii Europejskiej specjalne miejsce, a postępy w jego rozwoju są od 
wielu lat monitorowane i oceniane. 
 Niestety, międzynarodowe porównania pokazują, że poziom rozwoju tej de-
terminanty jest bardzo zróżnicowany – nie tylko pomiędzy poszczególnymi kraja-
mi, ale też pomiędzy regionami należącymi do jednego kraju.  
  
 
1. Dotychczasowe próby mierzenia rozwoju Internetu  
 
 Najprostszym miernikiem Internetu, jakim posługują się organy regulacyjne 
Unii Europejskiej, jest liczba łączy szerokopasmowych. Podstawową zaletą tego 

                                                 
1  Artykuł powstał w ramach prac nad realizację grantu promotorskiego KBN  

nr 0449/B/H03/2008/35  
2  Pod pojęciem szerokopasmowego dostępu do Internetu rozumieć należy stały dostęp do 

Internetu o przepływności równej co najmniej 2 Mbit/s. 
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miernika jest łatwość jego zbierania. Dodatkowo kilkuletnia obserwacja zmian liczb 
linii szerokopasmowych pozwala ocenić tempo rozwoju rynku. Miernik ten nie 
wychwytuje jednak różnic pomiędzy poszczególnymi krajami, gdyż pomija ważny 
element, jakim jest wielkość kraju.  
 Wadę tę niweluje tzw. wskaźnik nasycenia Internetem (z ang. penetration 
rate), uwzględniający obok liczby linii szerokopasmowych, także liczbę ludności 
danego kraju. Wskaźnik nasycenia Internetem liczony jest za pomocą prostej for-
muły – jako iloraz liczby linii szerokopasmowych do wielkości populacji. 
 Z zestawienia wartości wskaźnika nasycenia szerokopasmowym dostępem do 
Internetu (rys. 1.) wynika, że najsłabiej zinformatyzowanym krajem całej Unii Eu-
ropejskiej jest Słowacja. Nie wiadomo jednak, czy ta niska wartość wskaźnika 
przekłada się na słabą dostępność Internetu także w pracy i szkole, albo czy wyniku 
nie obniża wielodzietny model rodziny3. Nie wiadomo też, czy na Słowacji konku-
rentem dla szerokopasmowego dostępu nie jest dostęp do mobilnego Internetu,  
z którego Słowacy korzystają chętniej. 
 

 
 

Rys. 1. Wskaźnik nasycenia Internetem szerokopasmowym − styczeń 2009 

Źródło: Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 
(14th Report) {COM(2009)140 final}. 
                                                 

3  Ze względu na duże zróżnicowanie w liczbie osób w gospodarstwie domowym w po-
szczególnych krajach UE coraz częściej wskaźnik nasycenia Internetem odnoszony jest do liczby 
gospodarstw domowych, a nie samej liczby mieszkańców. 
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 Chociaż statystyki wykorzystywane przy konstrukcji penetration rate pozosta-
ją łatwe w zbieraniu i od wielu lat zasilają bazy danych Eurostatu, to międzynaro-
dowe porównania budowane na jego podstawie znacznie upraszczają rzeczywistość, 
przedstawiając zniekształcony jej obraz. Nie ułatwia to krajowym organom regula-
cyjnym podejmowania trafnych interwencji. Wskaźnik wysycenia Internetem poka-
zuje bowiem same wyniki i pomija przyczyny obecnego zaawansowania w rozwoju 
szerokopasmowego dostępu do Internetu. 
 
  
2. Konieczność podejścia wielowymiarowego 
 
 Przyczyny zróżnicowania rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu są 
istotne głównie dlatego, że nie są jednolite w poszczególnych krajach – w jednych 
największym problemem jest pokrycie konieczną infrastrukturą, w innych główną 
barierą jest wysoka cena dostępu lub brak świadomości społeczeństwa co do moż-
liwości, jakie niesie ze sobą Internet. Uwarunkowań tych nie wychwytywały stoso-
wane przez wiele lat statystyki, czego efekty widoczne były w stosowanych polity-
kach regulacyjnych. Okazywało się, że narzędzia interwencji stosowane w różnych 
krajach o zbliżonym poziomie penetration rate w jednym państwie przynosiły efek-
ty, a w innym nie. 
 Z czasem zarzuty wobec wskaźnika nasycenia Internetem zaczęły się mnożyć. 
Sama Komisja Europejska zauważyła, że dotychczasowa miara: 

− nie rozróżnia klientów indywidualnych i biznesowych, 
− nie uwzględnia wielkości gospodarstw domowych, 
− nie uwzględnia różnic w oferowanych prędkościach przesyłu danych, 
− nie uwzględnia dostępu niestacjonarnego, 
− nie pokazuje rozwarstwienia wewnątrz kraju, 
− nie uwzględnia podstawowych wskaźników wzrostu gospodarczego.  

 Pojawiła się zatem konieczność stworzenia poprawniejszego i jak najlepiej 
odzwierciedlającego rzeczywistość wskaźnika. Miałby on pozwolić na porównanie 
stopnia zaawansowania krajów UE w rozwoju społeczeństwa informacyjnego na 
poziomie gospodarstw domowych (poprzez wykorzystanie przez nie Internetu sze-
rokopasmowego). Poprawna konstrukcja takiego wskaźnika pozwoliłaby osiągnąć 
Komisji Europejskiej trzy podstawowe cele w zakresie regulacji i efektywnego 
rozwoju rynku ICT: 

− poprawienie dotychczas prezentowanych benchmarkingów międzynarodo-
wych, 

− pomoc decydentom w kształtowaniu efektywniejszej polityki regulacyjnej, 
− zmaksymalizowanie wpływu, jaki wywiera rozwój technologii szerokopa-

smowej na gospodarkę krajów UE. 
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3. Konstrukcja Broadband Performance Index  
 
 Prace nad konstrukcją wskaźnika spełniającego te oczekiwania i uwzględnia-
jącego jak najszerszy zestaw determinant rozwoju szerokopasmowego dostępu do 
Internetu w Europie podjęto w 2007 r. Wstępnie przygotowaną koncepcję poddano 
pod dyskusję krajom członkowskim, organizując w 2008 r. dwa spotkania robocze  
z przedstawicielami państw członkowskich. W ramach wspólnych prac udało się 
wypracować nowy wskaźnik rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, 
określany skrótem BPI (z ang. Broadband Performance Index). 
 BPI, w odróżnieniu od poprzednio stosowanych miar, umożliwia porównania 
wielowymiarowe, pokazując zarówno stronę podażową, jak i popytową. Początko-
wo nawet próbowano rozdzielić popyt od podaży, ale zrezygnowano z tego pomy-
słu ze względu na fakt, że wiele czynników należy do dwóch tych kategorii jedno-
cześnie. Ostatecznie w nowym wskaźniku uwzględniono subkategorie, takie jak: 

− pokrycie (na obszarach wiejskich i w całym kraju), 
− konkurencyjność platform (technologii przesyłu, innowacyjności), 
− prędkość przesyłu, 
− ceny,  
− poziom wykorzystania usług, 
− czynniki socjoekonomiczne. 

 Strukturę wskaźnika ustalono zaś w sposób przedstawiony na rysunku 2.  
 Z założenia dane wykorzystywane przy konstrukcji wskaźnika BPI są danymi 
dostępnymi i zbieranymi przez organy Komisji Europejskiej i krajowe organy regu-
lacyjne (tzw. NRA) – większość zaczerpnięto zatem z baz Eurostatu i IDATE. In-
formacje dotyczące cen pochodzą natomiast z opracowania Van Dijka, przygoto-
wanego na zlecenie samej komisji. Mimo zastosowania takiego podejścia konstruk-
cja wskaźnika wskazała na pewne braki pojedynczych statystyk (np. brak danych 
dotyczących wydatków na ICT w krajach takich jak Cypr, Luksemburg, Malta).  
W takich przypadkach postanowiono wyestymować dane niedostępne za pomocą 
danych dostępnych – zakładając, że kraj rozwija się jednolicie. 
 Ze względu na to, że BPI jest wskaźnikiem wielowymiarowym, w jego skład 
wchodzą subindeksy i miary o bardzo zróżnicowanych jednostkach. Znajdują się 
tam bowiem zarówno podawane w euro ceny, jak i mierzone wielkościami bez-
względnymi np. liczby wykorzystania poszczególnych e-usług. Taka duża różno-
rodność wymaga pewnego ujednolicenia, które w konstrukcji BPI otrzymano po-
przez przeprowadzoną według następującej formuły normalizację: 
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Rys. 2. Konstrukcja wielowymiarowego wskaźnika BPI 

Źródło: Commission Staff Working Document, Future networks and the Internet. In-
dexing Broadband Performance {COM(2008) 594}. 

 

 
 
gdzie:  
c jest oznaczeniem danego kraju,  
i jest daną zmienną. 
  
 Poszczególne znormalizowane subindeksy wchodzą w skład BPI z różnymi 
wagami. Komisja implicite założyła, że wszystkie wagi są równe, co nie zostało 
przyjęte entuzjastycznie przez przedstawicieli krajów członkowskich. Ostatecznie 
podstawą określania wag stały się średnie arytmetyczne wyliczone na podstawie 
specjalnych ankiet eksperckich z poszczególnych krajów wspólnoty. 
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4. Wyniki BPI 
 
 Obliczony zgodnie z przyjętą metodologią wskaźnik pokazał, że w szerszym, 
wielowymiarowym ujęciu rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu wygląda 
inaczej niż przedstawiały to dotychczasowe statystyki (rys. 3.). Chociaż w przypad-
ku Polski miejsce w rankingu nie uległo zmianie i nadal pozostaje czwarte od koń-
ca, to np. najgorsza pod względem penetration rate Słowacja przeskakuje o pięć 
pozycji do góry. Dzieje się tak głównie za sprawą czynników socjoekonomicznych 
i wykorzystaniu e-usług przez społeczeństwo. Okazuje się, że pomimo stosunkowo 
niskiego pokrycia szerokopasmowym dostępem do Internetu Słowacy są narodem 
świadomym możliwości, jakie niesie to medium i posiadają umiejętności pozwala-
jące je wykorzystywać. 
 W czołówce państw z najlepiej rozwiniętym Internetem nadal pozostają kraje 
skandynawskie. Wyższe pozycje w porównaniu z prostym wskaźnikiem nasycenia 
Internetem zajęły natomiast Wielka Brytania i Francja, gdzie duże znaczenie mają 
elementy cenowe i stopień pokrycia kraju. Ciekawym przypadkiem jest też Belgia, 
w której statystykę podnoszą elementy jakościowe, czyli te związane z prędkością 
przesyłu danych.  
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Rys. 3. Wielowymiarowy wskaźnik rozwoju szerokopasmowego Internetu (BPI), kraje 
UE + Norwegia (2008) 

Źródło: Broadband Performance Index, Monitoring high-speed Internet access in the 
EU, European Commission, 2008. 
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 Rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu, przedstawiany za pomocą 
wskaźnika BPI i wchodzących w jego skład subindeksów, daje szerszy obraz rynku. 
Zgodnie z oczekiwaniami pozwala też na identyfikację mocnych i słabych stron 
poszczególnych krajów w rozwoju Internetu. Jednocześnie BPI stanowi świetne 
uzupełnienie istniejących statystyk, gdyż (w odróżnieniu od nich) wskazuje na 
przyczyny stopnia rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Pomimo wszystkich swoich zalet BPI nie jest wolny od wad, o których trzeba 
pamiętać, dokonując porównań międzynarodowych z jego wykorzystaniem. Wąt-
pliwości budzić może jakość danych, a dokładniej: metodologia ich zbierania.  
W ankietach Eurostatu na temat wykorzystania e-usług przez społeczeństwo re-
spondenci odpowiadają na przykład na pytanie, czy w ciągu ostatnich trzech mie-
sięcy korzystali z usług administracji publicznej przez Internet. W sytuacji krajów 
takich jak Polska skonstruowane w ten sposób pytanie jest bardzo wrażliwe na 
okres przeprowadzania badania.  
 Innym newralgicznym elementem jest uwzględnianie we wskaźniku ilości 
ściąganych z sieci plików muzycznych. Po pierwsze, nie jest to bardzo zaawanso-
wana usługa i z powodzeniem można ją realizować przez alternatywne rodzaje 
Internetu. Po drugie, bardziej wymagający melomani będą woleli słuchać muzyki 
lepszej jakości, w związku z czym nie będą zainteresowani ściąganiem plików. 
 Indeks bez wątpienia powinien ewoluować i nadążać za trendami rynkowymi. 
Przykładowo prawdopodobnie w przyszłości BPI będzie musiał objąć swoim zasię-
giem nie tylko dostęp do stacjonarnego Internetu, ale też coraz bardziej popularny 
(m.in. w Czechach) dostęp do Internetu mobilnego.  
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BROADBAND PERFORMANCE INDEX – THE LATEST BROADBAND 
DEVELOPMENT INDEX 

 
 

Summary 
 
 The paper presents the new idea of measuring broadband Internet development – 
Broadband Performance Index (BPI). The new composite indicator captures a multi-
dimensional issues and in this point is better than the traditional one, called broadband 
penetration rate. Benchmarking BPI and its individual components will help Member 
States and the Commission to design and implement all needed regulations to improve 
broadband access.  
 

Translated by Magdalena Olender-Skorek 
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NIERÓWNOŚCI W WYKORZYSTANIU ICT W PRZEDSIĘBIORSTWACH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 ICT, ich dostępność i zakres wykorzystania odgrywają we współczesnej go-
spodarce coraz większą rolę. Ich zastosowanie w przedsiębiorstwach powoduje 
usprawnienie procesów biznesowych, poprawę wydajności pracy, zwiększenie 
efektywności procesów wewnętrznych i wykorzystania zasobów we wszystkich 
obszarach działalności.  
 Gwałtowny wzrost ilości czynności i procesów realizowanych z wykorzysta-
niem informacji i wiedzy powoduje, że różnice w dostępności i wykorzystaniu ICT 
prowadzą do powstawania nowego rodzaju podziałów, np. społecznych czy regio-
nalnych, oraz do pogłębiania się już istniejących. Jednym z zagrożeń, które pojawi-
ło się wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, jest zjawisko wykluczenia 
informacyjnego (określane także jako wykluczenie cyfrowe, podział cyfrowy, prze-
paść informacyjna, luka cyfrowa, digital divide). W miarę przechodzenia przez 
poszczególne stadia rozwoju społeczeństwa informacyjnego zmieniają się cechy 
charakterystyczne dla wykluczenia informacyjnego i jego determinanty. Zjawisko 
podziału cyfrowego można rozpatrywać na wielu płaszczyznach i oceniać wielkość 
oraz tendencje zmian dysproporcji: 

− w dostępie fizycznym do ICT oraz ich jakości i stopniu zaawansowania, 
− w sposobie, zakresie i intensywności korzystania z ICT, 
− w dostępności i zakresie korzystania z usług społeczeństwa informacyjne-

go, 
− w posiadaniu kompetencji i kwalifikacji pozwalających na pełne uczestnic-

two w społeczeństwie informacyjnym, 
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− we wpływie ICT na funkcjonowanie społeczeństw. 
 Ważną rolę przy mierzeniu poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 
a także ustalaniu rozmiaru i czynników determinujących występowanie wyklucze-
nia informacyjnego odgrywają metody ilościowe. Jednak, aby metody te można 
było stosować, konieczne jest zdefiniowanie wskaźników umożliwiających doko-
nywanie porównań badanych jednostek w ujęciu czasowym i przestrzennym oraz 
przygotowanie i wdrożenie systemu gromadzenia odpowiednich danych. W Unii 
Europejskiej dane te są gromadzone przez Eurostat, który ustala jednolity zestaw 
wskaźników umożliwiający dokonywanie porównań oraz pokrywający kluczowe 
obszary wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych  
i przez osoby prywatne. Wraz z rozwojem ICT w badaniach Eurostatu uwzględnia-
ne są nowe moduły poświęcone wybranym tematom badawczym, np. handel elek-
troniczny w 2009 roku, bezpieczeństwo w sieciach oraz systemach informatycz-
nych w 2010 roku.  
 Dane dotyczące ostatnich lat (2007-2009) umożliwiają dokonywanie niektó-
rych regionalnych porównań na poziomie jednostek NUTS 1 i NUTS 2. Na pod-
stawie danych Eurostatu można ocenić wielkości dysproporcji w dostępie i korzy-
staniu z ICT, występujących między różnymi grupami przedsiębiorstw. W niniej-
szym artykule zostaną zaprezentowane wyniki badań dotyczących głębokości po-
działów cyfrowych w Polsce w latach 2007-2009.  
  
 
1. Zastosowana metodologia i dane statystyczne  
 
 Do określenia rozmiaru podziału cyfrowego zastosowano rozstęp, ważony 
współczynnik zmienności (nazywany w badaniach regionalnych indeksem William-
sona, wagi odpowiadają liczbie jednostek w poszczególnych regionach), współ-
czynnik Giniego1. 
 Aby ocenić, jak zmienia się w czasie głębokość podziału cyfrowego między 
grupami badanych obiektów, wykorzystano różnice między wskaźnikami wyzna-
czonymi dla poszczególnych grup w różnych latach. Uwzględniono fakt, że wśród 
grup występują zarówno grupy charakteryzujące się wysokimi wartościami wskaź-
ników, jak i małymi. Dlatego też przyjęto punkt odniesienia (wartości dla Polski  
w ostatnim roku) i wyliczone różnice zastąpiono różnicami względnymi. 
 W celu zmierzenia poziomu wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach zasto-
sowano wskaźniki syntetyczne (syntetyczne miary rozwoju). Na ich jakość i moż-
liwości wykorzystania do porównań przestrzennych i historycznych mają wpływ: 
                                                 

1  Omówienie miar, które mogą być stosowane do pomiaru dysproporcji w społeczeństwie 
informacyjnym zawiera między innymi praca: M. Sarama: Inequalities in the information society. 
A stastistical analysis of ICT access and use indicators in EU countries, w: C. F. Hales (red.), The 
information society. Development perspectives, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008. 
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zmienne (wskaźniki cząstkowe) wybrane do zestawu zmiennych diagnostycznych, 
sposób normalizacji zmiennych diagnostycznych i wartości przyjęte jako punkty 
odniesienia oraz zastosowany sposób agregacji (rodzaj metody wzorcowej lub bez-
wzorcowej). Aby zapewnić porównywalność wartości miar syntetycznych, zasto-
sowano do normalizacji zmiennych przekształcenie ilorazowe i ten sam punkt od-
niesienia w każdym okresie, tj. różnicę między maksymalną i minimalną wartością 
danej zmiennej w wszystkich analizowanych okresach czasu. Wartość syntetycznej 

miary rozwoju 
t
iw  dla obiektu i w okresie t wyznaczano według poniższego wzoru: 
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Gdzie: 

t
ijx

 – wartość cechy j dla obiektu i w okresie t (po ewentualnym przekształceniu 
destymulant w stymulanty), 

t
ijz

 – znormalizowana wartość cechy j dla obiektu i w okresie t 
k – ilość cech. 
 
 W wyniku zastosowania przekształcenia ilorazowego wszystkie uwzględnione 
w badaniu cechy po normalizacji przyjmują wartości z przedziału [0; 1] i można 
porównywać wartości wskaźników wyliczone dla różnych obiektów w różnych 
okresach (zawsze ten sam punkt odniesienia). Pomnożenie średniej wartości znor-
malizowanych przez 100 powoduje, że łatwiejsze jest porównywanie wartości 
wskaźników – przyjmują one wartości z przedziału [0; 100] zamiast z przedziału  
[0; 1].  
 Dane do przeprowadzonych analiz dotyczyły przedsiębiorstw o liczbie pracu-
jących co najmniej 10 i nienależących do sektora finansowego. Były to dane zebra-
ne przez GUS w latach 2007-2009 w cyklicznym badaniu „Wykorzystanie techno-
logii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach” i opublikowane na 
stronach WWW Eurostatu2 i GUS-u3. Badanie w przedsiębiorstwach spoza sektora 
finansowego jest prowadzone przez GUS metodą reprezentacyjną. 
 Jako cechy opisujące zakres wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach przyję-
to:4 
                                                 

2  Statistics on ENT 2007, Statistics on ENT 2008, Statistics on ENT 2009, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/documents.  

3  Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach  
i gospodarstwach domowych w 2007 r., http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3733_PLK_HTML.htm.  

4  Przyjęcie większej liczby cech nie było możliwe z powodu braku danych. 



Maria Sarama 216 

− odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących komputery, 
− odsetek przedsiębiorstw mających dostęp do Internetu, 
− odsetek przedsiębiorstw posiadających szerokopasmowy dostęp do Interne-

tu przez łącze stałe, 
− odsetek przedsiębiorstw posiadających własną stronę internetową, 
− odsetek przedsiębiorstw składających zamówienia przez Internet i inne sie-

ci. 
 Kryteria podziału przedsiębiorstw na grupy to wielkość przedsiębiorstwa  
i region (NUTS 2), w którym się ono znajduje. Porównywanymi obiektami są więc 
województwa, a także poszczególne klasy wielkości przedsiębiorstw (małe, średnie 
i duże).  
 
 
2. Zmiany i dysproporcje w wyposażeniu i korzystaniu przez przedsiębiorstwa 

z wybranych ICT 
 
 Na podstawie zebranych danych obliczono wartości średnich ważonych i miar 
nierówności między grupami. Jako wagi przyjęto udziały przedsiębiorstw z po-
szczególnych grup w ogólnej liczbie przedsiębiorstw. Wyniki obliczeń zawiera 
tabela 1.  
 Wartości średnich wskazują, że w Polsce w roku 2009 w porównaniu z po-
przednimi latami nastąpił spadek odsetka przedsiębiorstw wykorzystujących kom-
putery, mających dostęp do Internetu oraz składających zamówienia przez sieci5. 
 
  

                                                 
5  Wyniki badań reprezentacyjnych są zawsze obarczone pewnym błędem losowym. Jednak 

w tym przypadku nie można uznać, że jest to główna przyczyna takiego zróżnicowania średnich, 
gdyż przedziały ufności (poziom ufności 0,99) są następujące:  
− dla frakcji przedsiębiorstw wyposażonych w komputery: rok 2007: (94,7%; 95,6%), rok 

2008: (94,5%; 95,5%), rok 2009: (92,0%; 93,2%). 
− dla frakcji przedsiębiorstw posiadających dostęp do Internetu: rok 2007: (91,1%; 92,3%), 

rok 2008: (92,1%; 93,3%), rok 2009: (89,4%; 90,8%). 
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Tabela 1 
 

Wartości miar poziomu i dysproporcji między grupami przedsiębiorstw 
 
  Kryterium podziału przedsiębiorstw 
  Wg województw Wg wielkości 
Rok 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
Miara Przedsiębiorstwa wykorzystujące komputery 
Średnia 95,2% 95,0% 92,6% 95,2% 95,0% 92,6%
Minimum 89,7% 91,1% 86,4% 94,0% 93,8% 91,3%
Maksimum 98,0% 98,0% 96,4% 99,9% 99,9% 99,7%
Rozstęp 8,3% 6,9% 10,0% 5,9% 6,1% 8,4%
V 1,8% 1,9% 2,6% 2,4% 2,3% 3,0%
G 0,010 0,000 0,014 0,010 0,010 0,012

 Przedsiębiorstwa posiadające dostęp do Internetu 
Średnia 91,7% 92,7% 90,1% 91,7% 92,7% 90,1%
Minimum 85,0% 86,3% 84,1% 89,7% 90,9% 88,2%
Maksimum 94,4% 97,5% 93,1% 99,7% 99,7% 99,5%
Rozstęp 9,5% 11,2% 9,0% 10,1% 8,8% 11,3%
V 2,0% 3,1% 2,8% 4,3% 3,6% 4,3%
G 0,011 0,016 0,016 0,018 0,015 0,017
  Przedsiębiorstwa z dostępem do Internetu przez stałe łącze szerokopasmowe 
Średnia 53,2% 58,7% 58,1% 53,2% 58,7% 58,1%
Minimum 42,9% 46,1% 47,3% 46,5% 52,6% 52,9%
Maksimum 58,5% 64,0% 62,0% 93,5% 94,9% 94,0%
Rozstęp 15,6% 17,9% 14,6% 47,0% 42,4% 41,1%
V 7,6% 8,9% 7,4% 25,1% 20,5% 18,9%
G 0,041 0,050 0,041 0,102 0,084 0,073
  Przedsiębiorstwa posiadające własną stronę internetową 
Średnia 53,2% 56,6% 57,4% 53,2% 56,6% 57,4%
Minimum 38,6% 41,2% 43,6% 46,8% 50,1% 51,9%
Maksimum 60,8% 64,9% 64,3% 86,8% 88,1% 88,2%
Rozstęp 22,2% 23,7% 20,7% 40,0% 37,9% 36,3%
V 10,6% 11,4% 10,0% 23,6% 21,5% 19,9%
G 0,059 0,065 0,055 0,097 0,090 0,079
  Przedsiębiorstwa składające zamówienia przez Internet i inne sieci 
Średnia 23,4% 19,3% 11,3% 23,4% 19,9% 11,9%
Minimum 18,0% 11,9% 7,7% 20,9% 17,9% 10,2%
Maksimum 27,7% 28,1% 15,1% 40,7% 35,9% 29,0%
Rozstęp 9,7% 16,2% 7,5% 19,8% 18,0% 18,8%
V 12,5% 24,6% 18,6% 21,6% 21,2% 33,9%
G 0,070 0,133 0,106 0,086 0,082 0,122
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-u i Eurostatu. 
 
 Przeprowadzona analiza wykazała również, że w latach 2007-2009 dyspropor-
cje między województwami na ogół były mniejsze niż między klasami wielkości 
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przedsiębiorstw. Wyjątek stanowią nierówności w korzystaniu z komputerów  
w 2009 roku, posiadaniu dostępu do Internetu w 2008 roku oraz składaniu zamó-
wień przez sieci w 2008 roku6. Zarówno między województwami, jak i między 
klasami wielkości, dysproporcje w korzystaniu z komputerów i posiadaniu dostępu 
do Internetu były mniejsze niż w składaniu zamówień przez sieci, posiadaniu do-
stępu szerokopasmowego i strony WWW. Jednocześnie nie występuje ten sam 
kierunek zmian dysproporcji między badanymi grupami, ponieważ dysproporcje są 
np.: 

− dla korzystania z komputerów: najniższe w 2008 roku, a w 2009 roku wyż-
sze niż w 2007 roku, 

− dla posiadania szerokopasmowego dostępu do Internetu przez łącze stałe: 
między województwami największe w 2008 roku, a w pozostałych latach 
takie same; jednocześnie między klasami wielkości dysproporcje zmniej-
szają się z roku na rok, 

− dla składania zamówień przez Internet i inne sieci: między województwami 
największe w 2008 roku i najmniejsze w 2007 roku, a między klasami 
wielkości największe w 2009 roku i najmniejsze w 2008 roku. 

 Sprawdzono także, jak zmieniła się głębokość podziału cyfrowego między 
„lepszymi” a „gorszymi” województwami w 2009 roku w porównaniu z 2007 ro-
kiem. W tym celu, na podstawie danych z 2007 roku, dla każdej z cech podzielono 
województwa na grupy kwartylowe. Następnie dla obu lat wyznaczono średnie  
w grupach, obliczono różnice między średnimi (dysproporcje między grupami), 
różnice dysproporcji i podzielono je przez wartość odpowiedniego wskaźnika  
w Polsce w 2009 roku. Otrzymane wyniki zawiera tabela 2. Na ich podstawie moż-
na stwierdzić, że w 2009 roku w porównaniu z rokiem 2007: 

− zwiększyły się dysproporcje w korzystaniu komputerów (oprócz dyspro-
porcji między grupami Q3 a Q2 i Q2 a Q1), 

− zwiększyły się również dysproporcje w posiadaniu dostępu do Internetu 
(oprócz dysproporcji między grupami Q3 a Q2 i Średnie a Małe), 

− zmniejszyły się dysproporcje między klasami wielkości przedsiębiorstw  
w posiadaniu strony WWW i dostępu do Internetu przez stałe łącze szero-
kopasmowe, 

− zmniejszyły się dysproporcje w składaniu zamówień przez sieci (oprócz 
dysproporcji między grupami Q3 a Q2 i Duże a Średnie). 

 

                                                 
6  Przy formułowaniu wniosków dotyczących zmian dysproporcji wykorzystywano przede 

wszystkim wartości współczynnika Giniego, które są wyznaczane na podstawie wszystkich ob-
serwacji i należą do przedziału (0,1). W mniejszym stopniu wnioskowano na podstawie współ-
czynnika zmienności (względna miara dyspersji z różnymi „punktami odniesienia”) oraz rozstępu 
(na jego wielkość mają wpływ tylko wartości ekstremalne).  
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Tabela 2 
 

Oszacowania wielkości zmian dysproporcji między grupami przedsiębiorstw  
w latach 2007-2009 

 

Między grupą
Korzystanie 

z komputerów 

Posiadanie 
dostępu 

do Internetu 

Posiadanie 
stałego łącza 

szeroko- 
pasmowego 

Posiadanie 
strony WWW

Składanie  
zamówień przez 

sieci 

Q4 a Q1 0,5% 0,1% 1,2% -1,0% -36,9%
Q4 a Q2 3,2% 2,8% 7,7% 8,6% -17,8%
Q4 a Q3 1,6% 1,5% -3,0% 5,6% -22,9%
Q3 a Q1 4,0% 3,3% 3,5% 13,0% -1,1%
Q3 a Q2 -0,8% -2,4% -2,1% -8,7% 2,0%
Q2 a Q1 -0,3% 1,0% 6,3% 2,1% -16,0%
Duże a Małe 2,7% 1,4% -10,2% -6,4% -8,0%
Duże a Średnie 1,5% 1,5% -2,6% -4,9% 17,0%
Średnie a Małe 1,2% -0,1% -7,6% -1,5% -24,9%

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Eurostat. 
  
 Aby porównać poziom wykorzystania ICT w poszczególnych województwach 

obliczono wartości syntetycznej miary rozwoju 
t
iw . Na ich podstawie (rys. 1) moż-

na wnioskować, że w latach 2007-2009: 
− nie ma jednego kierunku zmian poziomu wykorzystania ICT w poszcze-

gólnych województwach, 
− wysoki poziom wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach występuje w wo-

jewództwach: zachodniopomorskim, śląskim, pomorskim, opolskim, ma-
zowieckim, małopolskim i dolnośląskim, 

− województwa: warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i podlaskie charakte-
ryzuje niski poziom wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach. 
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Rys. 1. Wartości syntetycznej miary poziomu wykorzystania ICT 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-u i Eurostatu. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Przeprowadzone badania wykazały, że w Polsce w latach 2007-2009 wystę-
powała pożądana tendencja zmian w zakresie posiadania przez przedsiębiorstwa 
stron WWW i dostępu do Internetu przez łącza szerokopasmowe (czyli wzrost war-
tości wskaźnika i jednoczesne zmniejszanie się dysproporcji zarówno między wo-
jewództwami, jak i klasami wielkości przedsiębiorstw). Niepokojący jest spadek  
w 2009 roku odsetka przedsiębiorstw wykorzystujących komputery i mających 
dostęp do Internetu, tym bardziej że ma to miejsce we wszystkich województwach 
(oprócz wykorzystania komputerów w woj. śląskim, gdzie wystąpił wzrost  
o 1 punkt procentowy) i we wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw. Ponadto 
warto zauważyć, że w badanych latach utrzymywała się tendencja spadkowa dla 
odsetka przedsiębiorstw składających zamówienia przez Internet i inne sieci oraz że 
dotyczyło to nie tylko Polski (średnia wartość tego wskaźnika w krajach UE w roku 
2009 była mniejsza niż w 2008 roku).  
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DISPARITIES IN ICT USE IN ENTERPRISES 
 
 

Summary 
 
 Together with the development of information society and increasing use of mod-
ern Information and Communication Technologies, the digital divide appeared as a new 
inequality type between different units (e. g. regions, enterprises, households). Many 
organizations take counteraction against the negative effects of such divisions. To de-
termine, where such actions are necessary, appropriate tools are needed to monitor the 
depth of the digital divide. The paper presents use of chosen measures to evaluate dis-
parities between enterprises (grouped by voivodship and by size) in Poland in 2007-
2009 years. 
  

Translated by Maria Sarama 
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WYBRANE KIERUNKI ZASTOSOWAŃ SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 

W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Mapy pojawiły się kilka tysięcy lat temu. Przez pewien okres stanowiły ściśle 
chronioną tajemnicę państwową, a posiadanie dobrych map mogło przesądzić  
o potędze państwa. 
 Współcześnie dostęp do map stał się bardziej powszechny. Równocześnie 
wzrósł zakres i powszechność ich wykorzystania. Stają się one coraz bardziej uży-
teczne, a ponadto pojawiła się ich nowa forma w postaci geograficznych systemów 
informatycznych (GIS od ang. Geographic Information System). Narzędzia GIS są 
często integrowane z różnymi urządzeniami i systemami stosowanymi przez współ-
czesne społeczeństwa. Dotyczy to  m.in. rozległych sieci komputerowych, urządzeń 
mobilnych czy systemów lokalizacyjnych. 
 Celem niniejszego opracowania jest prezentacja ogólnych refleksji nad kształ-
tem współczesnych systemów informacji przestrzennej, wybranymi kierunkami ich 
zastosowania, a także wskazanie potencjalnych ról, jakie mogą one odegrać w spo-
łeczeństwie informacyjnym. 
 W rozważaniach wykorzystano powszechnie dostępne materiały dotyczące 
zastosowania GIS i technologii informacyjnej, które wzbogacono o własne autor-
skie przemyślenia. 
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1. Charakterystyka systemów informacji przestrzennej 
 
 Pojęcie systemów informacji przestrzennej (SIP) może, choć nie musi być 
utożsamiane z terminem GIS1. W niniejszych rozważaniach przychylono się do 
stanowiska, że systemy klasy SIP stanowią rozszerzenie technologii GIS. Kiedy w 
latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęto pracę nad rozwiązaniami GIS-
owskimi, miały one w założeniach wspierać procesy tworzenia map. Punkt ciężko-
ści spoczywał na dopasowaniu metodologii kartograficznych do ówczesnych moż-
liwości technologii komputerowych oraz przygotowanie odpowiednich źródeł da-
nych, współcześnie nazywanych zasobami informacji przestrzennej. 
 Gdy rozpoczęto prace nad wektorowymi modelami map, okazało się, że me-
todologia kartograficzna jest technologią, którą można zastosować do modelowania 
rzeczywistości. Modelowane zjawiska nie muszą mieć wymiaru geograficznego, 
wystarczy jedynie zdefiniować przestrzeń w ramach, której można je opisywać,  
a następnie znaleźć procedurę ich alokacji w omawianych przestrzeniach. 2 Dlatego 
systemy klasy SIP mogą abstrahować od przestrzeni geograficznych. 
 Współczesne rozwiązania bazujące na technologii SIP rozrosły się w znaczący 
sektor gospodarczy. Internetowy serwis Directions Magazine, dokonując analizy 
wyników ekonomicznych firm notowanych na nowojorskiej giełdzie, a związanych 
z sektorem systemów informacji przestrzennej, wyróżnił pięć typów działalności: 3  

1. dostawcy danych GIS,   
2. dostawcy technologii geoinformacyjnych,  
3. LBS, czyli usługi lokalizacyjne, 
4. producenci sprzętu mobilnego,  
5. korporacyjne rozwiązania IT.  

 Pierwsza grupa przedsiębiorstw zajmuje się opracowywaniem i dostarczaniem 
różnego typu zasobów informacji przestrzennej. Wspomniane zasoby mogą być 
opracowane w dwóch formach: map rastrowych (opracowanych na podstawie 
wcześniej opracowanych map klasycznych i zmodyfikowanych przy zastosowaniu 
narzędzi grafiki komputerowej) oraz baz danych (służących do tworzenia map wek-
torowych). Ze względu na ciągłe rozszerzanie zakresu wykorzystania informacji 
przestrzennej działania wspomnianej grupy podmiotów zmierzają w dwóch kierun-
kach. Pierwszy to bieżąca aktualizacja opracowanych baz danych przestrzennych. 
Drugi kierunek to poszukiwanie danych i opracowywanie coraz to nowych warstw 

                                                 
1  L. Litwin, G. Myrda, Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzen-

nymi w GIS, SIP, SIT, LIS, wyd. Helion, Gliwice 2005. 
2  C. Stępniak, Przyczynek do deskrypcji organizacji wirtualnych. Podejście kartograficzne, 

w: Informatyka ekonomiczna, nr 5, Prace Naukowe nr 953 pod red. A. Nowickiego, Wyd. AE, 
Wrocław 2002. 

3  http://www.geostrada.com/index.php?option=com_content&view=article&id=343:2009-
review-of-publicly-traded-geospatial-stocks&catid=1:wiadomopci-ze-pwiata-gis&Itemid=2 
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tematycznych. W ten sposób rośnie zakres wykorzystania systemów klasy SIP  
w ramach społeczeństwa informacyjnego. 
 Druga grupa przedsiębiorstw to podmioty opracowujące nowe rozwiązania  
w zakresie technologii geoinformacyjnej. Bazując na metodologii kartograficznej 
oraz wykorzystując współczesne narzędzia technologii informacyjnej, opracowy-
wane są i dostarczane na rynek nowe rozwiązania. Wśród kierunków realizowanych 
prac można m.in. wyróżnić: zadania związane z dostosowaniem obiektowych mo-
deli baz danych do potrzeb opracowywania narzędzi typu GIS, wykorzystywanie 
technologii w zakresie przekształcania obrazów i animacji, opracowywanie nowych 
algorytmów służących m.in. w  rastryzacji, rektyfikacji czy przekształceniach orto-
obrazów na warstwy map oraz inne przekształcenia matematyczne. Do innych 
istotnych zadań można zaliczyć działania firm zajmujących się tworzeniem techno-
logii do pozyskiwania danych on-line i przekształcenia ich w warstwy map. 
 Poważnym sektorem usług bazujących na technologii GIS jest współcześnie 
rynek usług lokalizacyjnych. Na jego układ składa się kilka elementów. Punktem 
wyjścia są satelitarne systemy nawigacyjne, takie jak GPS, Glonass, Galileo czy 
Beidou4. Wykorzystując wspomniane systemy tworzone są systemy wspierające 
precyzyjną lokalizacje, jak np. ASG-EUPOS5. Ponadto na rynku funkcjonują do-
stawcy map elektronicznych dla urządzeń służących do pozycjonowania. I wreszcie 
istotną grupę stanowią producenci urządzeń służących do pozycjonowania. Zresztą 
wspomniane urządzenia często są integrowane z urządzeniami wykorzystywanymi 
w technologiach mobilnych. 
 Coraz częściej urządzenia mobilne stosują technologię GIS-owską poprzez 
rozwiązania typu GPS (ang. Global Positioning System) wraz z elektronicznymi 
mapami, na których zaznaczone są określone klasy obiektów zwanymi POI (ang. 
Point of Interest). Wspomniane urządzenia nie tylko umożliwiają więc aktualną 
lokalizację, ale pozwalają znaleźć odpowiednie obiekty i/lub wskazać ich adres,  
a także najkrótszą/najszybszą drogę, aby tam dotrzeć. 
 Okazuje się, że rozwiązania GIS-owskie mają również coraz szersze zastoso-
wanie w działalności korporacyjnej. Stąd pojawia się kwestia ich integracji z inny-
mi systemami informatycznymi stosowanymi w przedsiębiorstwach, takimi jak: 
MRP/ERP, CRM, SCM, BI i inne. Coraz większa część danych przechowywanych 
w systemach informatycznych przedsiębiorstw ma lub może mieć charakter prze-
strzenny, a więc można dokonać ich wizualizacji przy pomocy systemów klasy 
GIS. Stąd istotne są rozwiązania bazujące na integracji różnych klas systemów,  
a także stosowanie odpowiednich standardów danych i plików graficznych, które 
umożliwią wzajemną konwersję danych między różnymi klasami systemów. 

                                                 
4  J. Narkiewicz, GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne, Wyd. Komunikacji i Łączno-

ści, Warszawa 2007. 
5  http://www.asgeupos.pl/ 
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 Analizując współczesne rozwiązania w zakresie systemów informacji prze-
strzennej, można określić pewien schemat konstrukcyjny omawianej klasy syste-
mów. Przedstawiono go na rys.1. 
 

 
 

Rys. 1. Struktura zastosowania rozwiązań bazujących na technologii SIP 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Punktem wyjścia do opracowania map elektronicznych jest przygotowanie 
odpowiedniego oprogramowania bazującego na metodologii kartograficznej (1). 
Omawiane programy zawierają m.in. struktury baz danych, algorytmy przetwarza-
nia danych przestrzennych i umożliwiają pracę na określonego typu formatach pli-
ków. 
 Drugim niezbędnym elementem do powstania map elektronicznych są dane 
przestrzenne. Wprawdzie ukształtowanie geograficzne Ziemi jest stosunkowo stałe, 
to jednak dla współczesnych użytkowników problematyka aktualności danych staje 
się coraz istotniejszym zagadnieniem. Dzieje się tak dlatego, że współcześni użyt-
kownicy omawianych systemów wykorzystują je w coraz to nowych dziedzinach 
działalności. Natomiast działalność ludzka powoduje znacznie szybsze przekształ-
cenia rzeczywistości niż w przypadku zjawisk geograficznych. Do takich dziedzin 
można zaliczyć zmiany polityczne, administracyjne (te zachodzą stosunkowo rzad-
ko), transport (sieci dróg zmieniają się już znacznie szybciej), lokalizacje klientów, 
dostawców, przewóz towarów (zmiany zachodzą, jak w ostatnim przypadku, prak-
tycznie on-line). Dlatego istotne są systemy rejestracji zdarzeń (2 − np. systemy 
bazujące na technologii satelitarnej czy systemy informatyczne stosowane w przed-
siębiorstwach m.in. ERP czy CRM). 
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 Zarejestrowane dane są następnie przesyłane do systemów gromadzenia in-
formacji przestrzennej (3), gdzie jest ona poddawana odpowiedniemu przetworze-
niu. 
 Elektroniczne atlasy i mapy (4) wymagają zatem odpowiedniego oprogramo-
wania klasy GIS i zestawu informacji przestrzennych. Odpowiednio przetworzone 
dane przestrzenne dokonane przez przygotowane w tym celu programy pozwalają 
na bieżąco przygotowywać wymagane mapy. 
 Popularność narzędzi klasy GIS powoduje ich dostępność przy pomocy róż-
nych urządzeń (5), takich jak m.in. rozległe sieci komputerowe, telefony komórko-
we czy systemy nawigacji komunikacyjnej. 
 
 
2. Współczesne zastosowania systemów informacji przestrzennej 
 
 Stosowalność SIP staje się współcześnie coraz powszechniejsza. Stosowane są 
one w coraz to nowych dziedzinach życia społecznego. W niniejszych rozważa-
niach przedstawione zostaną wybrane dziedziny życia, w których omawiane syste-
my są stosowane.  
 Tradycyjnym obszarem zastosowań omawianych rozwiązań są oczywiście 
zastosowania geograficzne i kartograficzne. Wszak właśnie w celu prezentacji loka-
lizacji przestrzennej wymyślono mapy. Jednakże współczesne badania w zakresie 
nauk o ziemi powodują konieczność poznawania i rejestracji zdarzeń o coraz więk-
szej szczegółowości. Ponadto możliwość zastosowania animacji w trakcie prezenta-
cji kartograficznej powoduje, że czytelniejsza stała się możliwość prezentacji dy-
namiki badanych zjawisk. Jest to istotne m.in. w badaniach zmian klimatycznych, 
ruchów górotwórczych, zmiany przebiegu linii brzegowych mórz i jezior itp. 
Oczywiście GIS-owska prezentacja omawianych zjawisk jest możliwa dzięki sto-
sowaniu elektronicznych, cyfrowych urządzeń rejestrujących, które na bieżąco 
rejestrują określone zjawiska i przekształcają uzyskane dane w odpowiednią postać 
informacji przestrzennej. 
 Przy zastosowaniach meteorologicznych ważną zaletą stosowania omawia-
nych narzędzi jest możliwość przeprowadzenia potencjalnych symulacji określo-
nych zjawisk. W ten sposób można m.in. przewidywać skutki przejścia fal powo-
dziowych na rzekach czy kierunki przechodzenia frontów atmosferycznych. 
Wspomniane symulacje dostępne w sieciach rozległych cieszą się coraz większą 
popularnością, a mogą wpływać np. na wybór miejsca i czasu spędzania urlopu. 
 Coraz większej dokładności oczekuje się od pomiarów geodezyjnych. W tym 
celu coraz szersze zastosowanie w omawianej dziedzinie znajdują systemy GIS  
z odpowiednimi warstwami tematycznymi, a także systemy precyzyjnej lokalizacji 
bazujące na wykorzystaniu technologii satelitarnej. 
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 W społeczeństwie informacyjnym znacząco wrosła rola monitoringu, począw-
szy od monitoringu gospodarczego6, a na kwestiach bezpieczeństwa publicznego 
skończywszy. Systemy monitoringu satelitarnego, radary czy układy kamer cyfro-
wych (np. służące do monitorowania ruchu w miastach) stanowią nic innego jak 
systemy rejestracji zdarzeń, które przesyłane do systemów klasy GIS pozwolą na 
przestrzenną wizualizację monitorowanych zjawisk, a w określonych sytuacjach na 
odpowiednią reakcję. 
 Stosowanie urządzeń typu GPS jest współcześnie powszechne. Wspomniane 
systemy pozwalają wyszukać m.in. najszybszą lub najkrótszą trasę między dowol-
nymi punktami czy do najbliższego POI określonego rodzaju. Jednakże nie tylko 
nawigacja jest domeną omawianych systemów. Dzięki systemom monitorowania 
miast można wyznaczać trasy uwzględniające aktualne natężenie ruchu na poszcze-
gólnych drogach lub występujące utrudnienia. Oczywiście w tym wypadku systemy 
nawigacyjne muszą być zintegrowane z rozwiązaniami mobilnymi i sieciami rozle-
głymi, w których udostępnione zostaną on-line dane przestrzenne. 
 Trudno wskazać wszystkie potencjalne zastosowania omawianych systemów 
do wspierania procesów gospodarczych. Są one przydatne do prezentacji zjawisk 
zarówno w skali makro-, jak i mikroekonomicznej. W skali makroekonomicznej 
odpowiednie warstwy tematyczne mogą pokazywać stan gospodarki zarówno ogól-
nie, jak i w skali poszczególnych branż. Warunkiem jest jedynie posiadanie odpo-
wiednich danych, które da się przedstawić w postaci informacji przestrzennej.  
W skali mikroekonomicznej potrzeby wizualizacji procesów gospodarczych zależą 
od celów ich zastosowań, systemów zarządzania i możliwości systemów informa-
tycznych stosowanych w przedsiębiorstwach. Przy prezentacji procesów gospodar-
czych mogą być wykorzystywane przestrzenie geograficzne, jak i abstrakcyjne 
heurystyczne7. 

 Systemy informacji przestrzennej mogą znajdować zastosowanie w planowa-
niu inwestycyjnym. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw o rozległej strukturze 
przestrzennej. Mapy mogą pomóc znaleźć odpowiednie strefy lokalizacyjne lub 
wręcz, stosując procedury geometryczne, wyszukać wszystkie dostępne lokalizacje 
na zadanym terenie. 
 Planowanie przestrzenne jest kolejną z dziedzin, w których narzędzia GIS-
owskie znajdują szerokie zastosowanie. Dzięki nim można wyznaczać określone 
strefy urbanizacyjne, wytyczać szlaki komunikacyjne czy określać status poszcze-
gólnych terenów w ramach lokalnych planów zagospodarowania. Wspieranie może 

                                                 
6  D. Jelonek, Strategiczna harmonizacja monitorowania otoczenia i technologii informa-

cyjnej w przedsiębiorstwie. Studium metodologiczno-empiryczne, wyd. Politechniki Częstochow-
skiej, Częstochowa 2009. 

7  C. Stępniak, Heurystyczne definiowanie przestrzeni przedsiębiorstw, w: Nowoczesne 
technologie informacyjne w zarządzaniu. Prace Nauk. nr 986 pod red. E. Niedzielskiej, H. Du-
dycz i M. Dyczkowskiego, wyd. AE, Wrocław 2003. 
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być bierne, gdy podstawą zastosowania omawianych narzędzi będą bazy informacji 
przestrzennej, lub czynne, gdy omawiane narzędzia będą posiadały wbudowane 
procedury optymalizacyjne bazujące na rozwiązaniach geometrycznych. 
 Systemy informacji przestrzennej stały się bardzo istotne również w rolnic-
twie. Bazuje na nich system dopłat, dzięki rozwiązaniom GIS-owskim można okre-
ślić lokalizacje działek rolniczych, monitorować stan upraw czy nawożenia. Syste-
my wykorzystujące technologię sanitarną mogą określać skutki wpływu czynników 
pogodowych na stan upraw. 
 W zależności od dyscypliny naukowej można tworzyć różne warstwy tema-
tyczne określonych zjawisk będących przedmiotem badania. Wspomniane warstwy 
tematyczne będą potem elementem map cyfrowych. W edukacji, a także turystyce 
zastosowanie map może znacząco ułatwić poznawanie świata. Istotna rolę mogą 
odegrać m.in. ortofotomapy prezentujące określone wycinki terenu na podstawie 
opracowanych zdjęć satelitarnych lub lotniczych. Przegląd map może być również 
stosowany w celach rozrywkowych, np. do planowania wyjazdów urlopowych (lub 
turystyki wirtualnej). 
 
 
Podsumowanie 
 
 W niniejszym artykule jedynie nakreślono wybrane i potencjalne zastosowa-
nia technologii bazującej na systemach informacji przestrzennej. Prawdą jest, że 
wraz z praktycznym zastosowaniem technologii GIS-owskich zmieniło się również 
znaczenie słowa mapa. Współczesne mapy pokazują coraz więcej zjawisk, nie zaw-
sze odwołując się do lokalizacji geograficznej. 
 Tworzone mapy opisują coraz to nowe zjawiska, są implementowane w róż-
nego typu urządzeniach i stają się coraz powszechniejsze. Dają również nowe moż-
liwości w stosunku do map klasycznych. Można wskazać takie kwestie jak m.in.: 
możliwości zastosowania animacji, nakładania na siebie różnych warstw tematycz-
nych, wykorzystanie hiperłączy map z tworzącymi je bazami danych, dzięki czemu 
można uzyskać większą liczbę danych o prezentowanych obiektach. 
 Dla społeczeństwa informacyjnego stosowanie technologii systemów infor-
macji przestrzennej staje się więc powszechnością, a omawiane narzędzia staną się 
jednym z kolejnych narzędzi wykorzystywanym przez ludzi w swojej działalności.  
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CHOSEN DIRECTIONS OF SPATIAL INFORMATION SYSTEM 
APPLICATION IN THE INFORMATION SOCIETY 

 
 

Summary 
 
 The paper shows current status of development level of spatial information system 
technology and chosen directions of applying it in human activity. There is presented 
short model of spatial information system technology functioning on the basis of the 
presentation of types of enterprises involved in GIS’s business sector. Additionally the 
paper presents short review of different kinds of human activity and specifies possible 
application of mentioned technology.  
 

Translated by Cezary Stępniak 
 
 



1.4. EKONOMICZNE ASPEKTY  
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

 
 



 
 
 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  597 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG NR  57 2010 
 
 
 
 
PIOTR GUTOWSKI 
Uniwersytet Szczeciński 
piotr.gutowski@wzieu.pl 
 
 
 

DETERMINANTY WARUNKUJĄCE ROZWÓJ INTERNETU W POLSCE 
W ASPEKCIE DECYZJI PODEJMOWANYCH PRZEZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rynek usług telekomunikacyjnych stymulowany dynamicznym rozwojem 
technologii teleinformatycznych, świadomości społecznej oraz wysokimi dochoda-
mi ze świadczenia tych usług, rozwija się w bardzo dużym tempie. Dostępne urzą-
dzenia oraz coraz to nowocześniejsze media transmisyjne dają podstawę do ofero-
wania przez operatorów coraz szerszego wachlarza usług telekomunikacyjnych, 
zarówno tych tradycyjnych, jak również w zakresie transferu danych i nowocze-
snych usług społeczeństwa informacyjnego.  
 Żyjąc w UE, polski nabywca nadal ograniczony jest przez wiele czynników 
wprowadzających dyskomfort w swobodnym korzystaniu z dobrodziejstw cywili-
zacji opartej na wiedzy. Mnogość warunków charakteryzująca sytuację takiego 
klienta jest dosyć specyficzna i dotyczy Polski oraz innych krajów o słabo rozwi-
niętym sektorze technologii ICT1. Podejmowany przez polskiego nabywcę wybór 
danej usługi telekomunikacyjnej charakteryzuje się znacznie mniejszym stopniem 
swobody decyzyjnej niż np. klienta mieszkającego w którymś z krajów wysokoro-
zwiniętych (tam głównie decydują preferencje klienta, w Polsce – cena i dostęp-
ność).  
 Popularność Internetu zależy od wielu czynników. Mogą to być czynniki 
związane z: postępowaniem i wyborami dokonywanymi przez nabywców indywi-

                                                 
1  ICT – ang. Information communication technology – telekomunikacyjne technologie in-

formacyjne. 
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dualnych, nabywców biznesowych, oferentów biznesowych (oferentów usług IT), 
czynniki makroekonomiczne (powiązane m.in. z polityką państwa) oraz komple-
mentarne i substytucyjne usługi i technologie. 
 
 
1. Internet jako narzędzie zaspokajania potrzeb 
 
 Zapotrzebowanie na podłączenie do Internetu z punku widzenia potrzeb nie 
jest najważniejsze. Zgodnie z teorią Maslowa2 w pierwszej kolejności ludzie sku-
piają się na zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych, a więc narzuconych przez prawa 
natury. Dalej ich działania dążą do zaspokojenia kolejno: 

− potrzeb bezpieczeństwa (pewności, ochrony),  
− potrzeb społecznych (poczucia przynależności, miłości), 
− potrzeb szacunku (poczucia własnej wartości), 
− potrzeb samourzeczywistniania (praca nad sobą i samorealizacja). 

 Internet niesie ze sobą możliwość pośredniego, a w niektórych przypadkach 
bezpośredniego, częściowego zaspokojenia wymienionych potrzeb, z wyjątkiem 
potrzeb fizjologicznych (a więc najważniejszych – nie jest on więc potrzebny do 
podstawowej egzystencji, ale z uwagi na fakt, że można za jego pomocą w pewnym 
stopniu zaspokoić wszystkie pozostałe potrzeby – jest niezmiernie istotny – rys. 1.). 
 

 
 

Rys. 1. Rola Internetu w zaspokajaniu potrzeb 

Źródło: opracowanie własne na podstawie piramidy potrzeb Maslowa 

 
 W aspekcie potrzeby bezpieczeństwa Internet może służyć jako niezbędnik 
informacyjny oraz medium informacyjne. Można za jego pomocą sprawnie odna-
leźć interesujące dane np. służb alarmowych lub przesłać informację np. za pomocą 

                                                 
2  A. Maslow, A Theory of Human Motivation, w: Psychological Review, lipiec 1943,  

s. 370–396. 
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komunikatora audiowizualnego lub poczty elektronicznej. Innym zastosowaniem 
jest możliwość podglądu przez sieć domu, kiedy nie ma w nim lokatora lub np. 
zdalne monitorowanie pokoju dziecięcego. Ponadto w przyszłości, w dobie rozwi-
niętej e-medycyny, Internet będzie nieocenionym narzędziem diagnozującym (rów-
nież w sposób ciągły) zdrowie ludzkie, co bezpośrednio przełoży się na poczucie 
bezpieczeństwa i stałej opieki. 
 Środowisko internetowe bardzo efektywnie zaspokaja potrzeby społeczne. 
Jego oddziaływanie najwyraźniej dostrzec można na dwóch płaszczyznach: 

− jako formę uzupełnienia i rozwijania kontaktów społecznych, 
− alternatywę metodę nawiązywania kontaktów dla osób wyalienowanych 

społecznie. 
 Obok niewątpliwych korzyści istnieje wiele zagrożeń. Już w dzisiejszych 
czasach mówi się o uzależnieniu od komputera. Brak umiarkowania w stosunku do 
używania komputera, zamiast pomóc, może pogłębić alienację społeczną jednostki. 
Nie zmienia to jednak faktu, że niezależnie od tego, czy nadmiernie, czy nie, społe-
czeństwo chętnie zaspokaja swoje potrzeby, używając globalnej sieci, o czym 
świadczy mnogość użytkowników forów, czatów lub portali tematycznych. 
 W odniesieniu do potrzeb szacunku (poczucia własnej wartości, uznania, sta-
tusu) Internet umożliwia ich zaspokojenie, dając okazję wykorzystania własnej 
wiedzy, inteligencji lub doświadczenia. Anonimowość sieci stwarza warunki rów-
nej szansy, w których pochodzenie lub np. majętność nie mają znacznego wpływu 
na pozyskanie uznania społecznego. Pozornie sprzeczny z powyższym wydaje się 
kolejny argument, a mianowicie Internet jako „popularyzator” image’u3. Służą do 
tego np. spersonalizowane strony internetowe, propagujące poglądy, osiągnięcia, 
twórczość itp. 
 Maslow usystematyzował potrzebę samorealizacji na samym końcu hierarchii 
potrzeb. Selekcja ta nie znaczy jednak, że w zaspokojeniu tej potrzeby Internet 
odgrywa mniejszą rolę. Wręcz przeciwnie. Fenomen Internetu idealnie nadaje się 
jako narzędzie (główne lub uzupełniające) samorealizacji. Najtrafniej oddają to 
kursy i szkolenia e-learningowe, za pomocą których w sposób zdalny można uzu-
pełniać swoją wiedzę i poszerzać umiejętności (i to niemal z każdej dziedziny wie-
dzy). 
 
 
2. Ogólne czynniki związane z postępowaniem nabywców 
 
 Czynniki powiązane z zachowaniem nabywców mogą należeć do dwóch grup: 

− czynniki związane z postępowaniem klientów indywidualnych, 

                                                 
3  „…pozornie sprzeczny…” – ponieważ nie wyklucza niczego, a jedynie ujawnia mnogość 

możliwości niesionych przez wirtualny świat. 
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− czynniki związane z postępowaniem klientów biznesowych. 
 Obydwa te podmioty działają w określonym otoczeniu. O otoczeniu najczę-
ściej mówi się w przypadku przedsiębiorstw (u operatorów telekomunikacyjnych 
uwaga tym bardziej skupia się na klientach biznesowych, ponieważ, jak się szacuje, 
generują oni aż 80% dochodu operatora, pomimo że stanowią tylko 20% ogółu 
klientów4). Klienci indywidualni również posiadają swoje otoczenie, choć pozosta-
ją z nim w interakcji bardziej jednostronnej (jeżeli brać pod uwagę jednego, a nie 
ogół klientów). 
 Otoczenie marketingowe, jego złożoność oraz charakter są diametralnie różne 
dla firm i nabywców indywidualnych, a skoro postępowanie często uzależnione jest 
od otoczenia, podmioty te należy rozważyć osobno.  
 W zależności od podejścia badaczy otocznie może być rozumiane na wiele 
sposobów (istnieje wiele modeli je obrazujących). Podstawowym podziałem jest 
podział na otoczenie bliskie i dalekie (czasami utożsamiane z mikrootoczeniem  
i makrootoczeniem)5. Podział ten dotyczy zarówno klienta biznesowego, jak i in-
dywidualnego, chociaż to w odniesieniu do tego pierwszego jest częściej stosowa-
ny. W przedstawionej analizie otoczenie traktowane będzie jednowymiarowo (jako 
otoczenie bliskie wzbogacone o specyfikację sektora IT). 
 Philip Kotler w swoich książkach często posługuje się ogólnym modelem 
najważniejszych czynników wpływających na zachowanie nabywców dóbr produk-
cyjnych (rys. 2).  
 

 
 

Rys. 2. Najważniejsze czynniki wpływające na zachowanie nabywców dóbr pro-
dukcyjnych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy 
REBIS Sp. z.o.o., Poznań 2005, s. 222. 

 
                                                 

4  A. Zych, Dwa oblicza telekomunikacji, artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 
http://globaleconomy.pl/content/view/223/57/, [online, dostęp: 03.09.2008]. 

5  M. Zajączkowski, Marketing współczesny. Pryncypia – produkt – cena, Szczecin 2001,  
s. 80. 
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 Pomimo że powyższy model dotyczy dóbr produkcyjnych, niektóre z jego 
elementów mogą posłużyć do opisu zachowania nabywców usług.  
 
 
3. Rola nabywców indywidualnych w rozwoju Internetu 
 
 Rynek usług telekomunikacyjnych posiada swoją własną specyfikę. Pomiędzy 
operatorem telekomunikacyjnym a otoczeniem występuje specyficzne sprzężenie 
zwrotne. Otoczenie znacząco wpływa na operatora, lecz również operator wpływa 
na otoczenie6. Zaznaczyć należy, że w przypadku wielkich koncernów i firm tele-
komunikacyjnych o charakterze monopolistycznym ten wpływ jest bardzo duży. 
Nabywca indywidualny, w odróżnieniu od dostawcy usług telekomunikacyjnych, 
jako jednostka ma bardzo znikomy wpływ na swoje otoczenie – tak mały, że można 
go pominąć. Nabywca istnieje w relacji jednostronnej z otoczeniem usług teleko-
munikacyjnych, nie mogąc wpływać ani na bliższe, ani na dalsze środowisko,  
w jakim się znajduje.  
 Internet jest usługą o największym potencjale na rynku telekomunikacyjnym. 
Na rysunku 3 przedstawiono wyniki badania przyczyn nieposiadania w domu do-
stępu do Internetu. 40,6 procent respondentów zadeklarowało, że Internet nie jest 
im potrzebny, 38,5 – że cena jest zbyt wysoka i aż 11,6 procent, że nie ma tech-
nicznych możliwości podłączenia do globalnej sieci.  
 

 
 

Rys. 3. Przyczyny braku dostępu do Internetu 
Źródło: Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 roku. Klienci indywidualni, 
Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z.o.o., 
Sopot, grudzień 2009, s. 126 – raport dostępny na stronach internetowych GUS-u. 
                                                 

6  H. Babis, Wprowadzenie do ekonomiki firmy telekomunikacyjnej, praca zbiorowa pod 
red. H. Babisa, Wyd. Fundacja na Rzecz Rozwoju US, Szczecin 1999, s. 14.  
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 Sytuacja taka wynika ze zbyt małej konkurencyjności polskiego rynku tele-
komunikacyjnego, nieopłacalności inwestycji oraz słabej adoptowalności nowych 
rozwiązań technologicznych. Uwarunkowania te, związane głównie z miejscem 
zamieszkania klienta, decydują o hierarchii czynników mających wpływ na zakup 
dostępu do Internetu (tab.1). 

 
Tabela 1 

 
Hierarchia czynników decydujących o wyborze przez klienta indywidualnego danej 

usługi telekomunikacyjnej w aspekcie miejsca zamieszkania i otoczenia bliskiego tego 
klienta 

 

miejsce za-
mieszkania 

klienta 

TERENY WIEJSKIE 
tereny o bardzo słabej infrastrukturze sieci stacjonarnych; ze względów strategicz-
nych (rentowności inwestycji) nieopłacalne również dla rozwoju nowoczesnych 

technologii bezprzewodowych (3, 3,5 G); najczęściej dostępny tylko jeden opera-
tor – TP SA; słabe zainteresowanie nowoczesnymi usługami telekomunikacyjny-

mi; brak konkurencji; brak klientów biznesowych 
hierarchia 
czynników 

decydujących o 
wyborze usługi 

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE►DOSTĘPNY 
OPERATOR►CENA►PREFERENCJE KLIENTA 

miejsce za-
mieszkania 

klienta 

MAŁE I ŚREDNIE MIASTA 
tereny o słabej infrastrukturze sieci stacjonarnych; czasami objęte zasięgiem 
nowoczesnych sieci bezprzewodowych; dostępnych paru dużych operatorów 

telekomunikacyjnych i kilku operatorów lokalnych; umiarkowane zainteresowanie 
nowoczesnymi usługami telekomunikacyjnymi; słaba konkurencja rynkowa; 

popularne lokalne sieci osiedlowe, połączone przez bramę wykupioną od dużego 
operatora; większość klientów to klienci indywidualni 

hierarchia 
czynników 

decydujących o 
wyborze usługi 

DOSTĘPNY OPERATOR, CENA, PREFERENCJE KLIENTA►MOŻLIWOŚCI 
TECHNICZNE 

(można założyć względną równowagę pomiędzy czynnikami, ze słabym wskaza-
niem na: dostępnego operatora, cenę albo preferencje klienta) 

miejsce za-
mieszkania 

klienta 

DUŻE AGLOMERACJE MIEJSKIE 
tereny o dobrze rozwiniętej infrastrukturze sieci stacjonarnych (czasem w pew-

nych obszarach zmodernizowanych i bardzo nowoczesnych); tereny objęte zasię-
giem nowoczesnych sieci bezprzewodowych; dostępnych wielu dużych operato-
rów telekomunikacyjnych i wielu operatorów lokalnych; duże zainteresowanie 

nowoczesnymi usługami telekomunikacyjnymi, duża konkurencja rynkowa; 
tereny o dużym potencjale i małym ryzyku inwestycyjnym (najpoważniejsze 

zagrożenie to złe prawo); wielu klientów biznesowych 
hierarchia 
czynników 

decydujących o 
wyborze usługi 

PREFERENCJE KLIENTA► CENA ►MOŻLIWOŚCI 
TECHNICZNE►DOSTĘPNY OPERATOR  

 
Źródło: P. Gutowski, Model otoczenia klienta indywidualnego na rynku usług teleko-
munikacyjnych w Polsce, w: Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnego  
w Polsce, red. H. Babis, Szczecin 2008 r., s. 417. 
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 Tabela 1 jest odzwierciedleniem surowych praw ekonomii. Głównym zada-
niem przedsiębiorstwa, w tym przypadku operatora telekomunikacyjnego, jest osią-
gnięcie zysku. Przedsiębiorca telekomunikacyjny musi minimalizować ryzyko oraz 
zapewnić rentowność swoim inwestycjom. Budowa nowej infrastruktury telekomu-
nikacyjnej jest bardzo kosztowna i nieopłacalna na terenach słabo zaludnionych. 
Jest to główna przyczyna powstawania tak dużej dysproporcji pomiędzy ludnością 
miejską a ludnością zamieszkującą obszary wiejskie. Problem ten jest również po-
ważnym utrudnieniem w budowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce. 
 Zakup nowego produktu lub usługi zawsze odbywa się etapami. Pierwszym  
i najważniejszym z nich jest informacja prowadząca do uświadomienia faktu istnie-
nia dobra lub usługi7. Prowadzi to do uzyskania przez nabywcę wiedzy o ewentual-
nych korzyściach, które może pozyskać. Świadomość jest więc najważniejszym 
aspektem łańcucha decyzyjnego, a więc i najważniejszym determinantem wpływa-
jącym na rozwój Internetu. Ogólna struktura tych determinantów powinna być opar-
ta o decydującą rolę świadomości, otoczenia nabywcy indywidualnego oraz korzy-
ści niesionych przez samą usługę. Otoczenie w tym przypadku nie może być jednak 
interpretowane w sposób klasyczny, lecz zmodyfikowane w odniesieniu do sektora 
ICT. 
 Otoczenie powinno zwierać następujące składowe: czynniki indywidualne  
(z włączeniem czynników kulturowych), czynniki interpersonalne8 (z włączeniem 
czynników społecznych), czynniki marketingowe, czynniki techniczne, czynniki 
operatorskie9. 
 Korzyści związane z Internetem dotyczą usługowego charakteru globalnej 
sieci tj.10: dostępu do informacji, dostępu do kontentu multimedialnego, dostępu do 
usług społeczeństwa informacyjnego (np. e-bankowości, e-administracji, telepracy, 
e-learnigu itp.), dostępu do poczty elektronicznej oraz łatwej, szybkiej i darmowej 
komunikacji (np. za pomocą komunikatorów tekstowych, głosowych lub audiowi-
zualnych). 
 Podsumowującą hierarchiczną strukturę przedstawia rys 4. 
 Przy czym czynniki indywidualne to: wiek, dochód, wykształcenie, kultura, 
stanowisko pracy, osobowość, przywiązanie, preferencje, miejsce zamieszkania itp. 
Czynniki interpersonalne to: zainteresowania, autorytet, empatia, zdolność do prze-
konywania itp. Czynniki marketingowe to: cena, promocja, reklama, konkurencja 
(pomiędzy klientami) itp. Czynniki operatorskie to: dostępny operator, rodzaj ope-

                                                 
7  L. Garbarki, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny w nowoczesnej firmie, 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008 r., s. 156. 
8  Czynniki indywidualne i interpersonalne zaadoptowane z modelu Kotlera (rys. 2). 
9  P. Gutowski, Model otoczenia klienta indywidualnego na rynku usług telekomunikacyj-

nych w Polsce, w: Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, red.  
H. Babis, Szczecin 2008 r. 

10  Czyli zapotrzebowania na usługi internetowe. 
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ratora (kablowy, komórkowy, stacjonarny, wirtualny) itp. Czynniki techniczne to: 
możliwości techniczne (możliwości zrealizowania fizycznego przyłączenia do In-
ternetu w warunkach opłacalnych dla operatora; czynnik wymieniany jako prze-
szkoda w badaniu przedstawionym na rys. 3), rodzaj medium transmisyjnego, wy-
posażenie w komputer itp. 
 

 
 

Rys. 4. Determinanty rozwoju Internetu wynikające z zachowania nabywców indywi-
dualnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie różnych źródeł literaturowych. 

 
 Warunki, w których funkcjonuje nabywca dostępu do Internetu, dotyczą jego 
najbliższego otoczenia. Oczywiście to skala makro (a więc otoczenie dalekie) ma 
największą siłę sprawczą (siłę ustalania zasad), lecz uwaga nabywcy indywidualne-
go skupia się bardziej na okolicznościach lokalnych i w oparciu o nie nabywca ten 
podejmuje decyzje. Klient pozostaje świadomy istnienia otoczenia dalekiego, lecz 
nie egzystując w nim bezpośrednio oraz nie mogąc wpłynąć na procesy w nim za-
chodzące – pomija je.  
 Klient indywidualny, jako jednostka, w bardzo małym stopniu wpływa na 
warunki, na jakich korzystać może z oferowanych mu usług telekomunikacyjnych. 
Często jest on zmuszony do zakupu substytucyjnej usługi na przekór swoim prze-
konaniom i preferencjom (na zasadzie: „ponieważ jest to jedyna opcja”). Egzystuje 
on w otoczeniu, na które nie ma wpływu. Jego możliwości, zakres i swoboda dzia-
łania ściśle wiążą się z miejscem zamieszkania.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Polska jest krajem tworzącym stosunkowo ograniczone warunki manewru  
w aspekcie wyboru usług telekomunikacyjnych, szczególnie dla klientów indywi-
dualnych. Sytuacja taka wynika przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszy z 
nich to wciąż bardzo zbliżony do monopolu charakter rynku telekomunikacyjnego. 
Pomimo aktywnych regulacyjnych działań UKE i UOKiK mających na celu zwięk-
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szanie konkurencyjności, skostniałe struktury operatora zasiedziałego, jak również 
złe prawo, spowalniają cały proces i tworzą to zadanie bardzo trudnym. Drugim 
powodem jest słabo rozwinięta infrastruktura szkieletowych sieci telekomunikacyj-
nych w Polsce11 (wynikająca z długoletniej alienacji od krajów Europy Zachodniej, 
od ich technologii i trendów rozwojowych). 
 Wpływ nabywcy jako jednostki na rozwój Internetu jest znikomy. Identyfika-
cja czynników oddziałujących na chęć uzyskania dostępu do Internetu oraz tworze-
nia, wymieniania i przesyłania informacji drogą elektroniczną ma jednak funda-
mentalne znaczenie. Może ona przyczynić się do akceleracji budowy społeczeństwa 
informacyjnego poprzez kierunkowe działania eliminujące przeszkody w swobod-
nym i powszechnym dostępie do globalnej sieci. 
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DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF INTERNET IN POLAND  
IN ASPECT OF DECISION INDIVIDUAL CUSTOMERS 

 
 

Summary 
 
 The determinants of development of Internet in Poland are related with many 
aspects. The essence of the article is a analysis decisions of individual customers. All 
customers act in surroundings from which dependent their decisions. Article represents 
general model of this surroundings, and the strengths working in this surroundings. 
Author showed, with creators of telecommunicational surroundings are most important 
for private customer and for process of development Internet in Poland. 
 

Translated by Piotr Gutowski 
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SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE – WYZWANIE CZY SZANSA? 
 
 
 
Wstęp 
 
 Dzięki ogólnoświatowemu zasięgowi i niskim kosztom wejścia dla zaintere-
sowanych podmiotów Internet stał się doskonałym narzędziem dystrybucji dóbr 
możliwych do zapisania w postaci ciągu danych. Wśród dóbr tych wyróżnić można 
przejawy twórczości intelektualnej (w tym artystycznej), a także produkty i usługi 
niemające fizycznej postaci: bilety, rezerwacje, usługi świadczone na odległość. 
Internet stał się narzędziem pośrednictwa między różnymi uczestnikami rynków  
i dzięki niemu zmieniły się metody budowania relacji między organizacjami (B2B), 
organizacjami i ich klientami (B2C) oraz pomiędzy konsumentami (C2C). 
 Dostępność, zasięg, pojemność i inne cechy Internetu nie pozostają bez wpły-
wu na organizacje, ich zachowania oraz relacje z klientami. W ostatnich latach XX 
wieku i na początku XXI wieku fenomenem stały się społeczności internetowe, z 
których korzyści mogą czerpać zarówno przedsiębiorstwa, jak i ich klienci, co nie 
pozostaje bez wpływu na wzajemne relacje i możliwości działania obu stron. 
 
 
1. Społeczności internetowe 
 
 Według Rheingolda przez społeczność internetową rozumieć można grupę 
ludzi, którzy mogą, lub nie, spotykać się twarzą w twarz i którzy wymieniają słowa 
i idee za pośrednictwem klawiatury i sieci. Ten sam autor uważa, że społeczność 
wirtualna to zbiorowość oparta na zaangażowaniu uczestników i o dostatecznie 
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długim czasie działania1. Z kolei według Laudona i Travera społeczność interneto-
wa to przestrzeń online, gdzie ludzie dzielący wspólne wartości lub zainteresowania 
mogą wchodzić w interakcje. Jednocześnie znaczna liczba członków społeczności 
internetowych stworzyła przesłanki do przekształcania społeczności w model biz-
nesowy2.  
 Zaangażowanie uczestników w społeczność wirtualną może przyczynić się do 
jej sukcesu bądź porażki, jednakże bez określonego celu istnienia społeczności 
przekonanie do niej potencjalnych odbiorców może być trudne. Tym samym można 
spróbować rozszerzyć definicję społeczności internetowej o określenie jej celu  
i mechanizmów (regulaminów, wymogów) nią sterujących. Inaczej mówiąc – spo-
łeczność internetowa to grupa ludzi mających wspólny cel działania i komunikują-
cych się poprzez sieć w oparciu o określone normy3. W niektórych społecznościach 
komunikacja staje się celem samym w sobie4. Oczywiście funkcje i organizacja 
społeczności internetowej zależą od jej konkretnych celów i są różne dla różnych 
typów społeczności (por. klasyfikacja społeczności internetowych według Laudona 
i Travera5). 
 Z punktu widzenia przedsiębiorstwa społeczności internetowe mogą służyć do 
różnych celów, m.in. wspierając działania PR, obsługę klienta, stanowiąc podstawę 
dla tworzenia nowych produktów i usług (R&D), a także umożliwiając prowadzenie 
badań marketingowych. Niewątpliwym atutem są także: przywiązanie klientów do 
marki oraz wykorzystanie społeczności jako systemu wczesnego ostrzegania przed 
sytuacjami kryzysowymi. 
 Klienci z kolei mogą wykorzystać samoorganizujące się społeczności jako 
narzędzie do wspólnego stawienia czoła dużym korporacjom, z którymi jednostki 
nie mogłyby walczyć w obronie swoich praw jako konsumentów, a także do dziele-
nia się opiniami o produktach i usługach. 
 
 
2. Społeczności internetowe banków – mBank oraz ING 
 
 Jedną z najbardziej znanych marek wykorzystujących społeczności wirtualne 
do własnych celów jest marka mBank, należąca do BRE Banku. Działający pod nią 

                                                 
1  H. Rheingold, The virtual community, http://www.well.com/~hlr/vcbook/ z dnia 2010-

01-27. 
2  K.C. Laudon, C.G. Traver: E-Commerce 2010, Pearson Education, Upper Sadle River, 

N.J., 2010 s. 11-4. 
3  por. M. Podgórski, Wirtualne społeczności i ich mieszkańcy. Próba e-tnografii, w:  

J. Kurczewski, E-seje z socjologii Internetu, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006, s. 72. 
4  M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. s. 62. 
5  op. cit. Laudon, Traver, s. 11-8. 
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od 2000 roku oddział detaliczny BRE Banku6 jest nazywany bankiem interneto-
wym i od początku swego istnienia wykorzystuje dobrodziejstwa Internetu do bu-
dowania swego internetowego wizerunku, między innymi poprzez społeczność 
klientów. Spośród dostępnych mechanizmów i narzędzi budowania społeczności 
internetowych7 mBank wybrał formy bloga oraz forum. 
 W firmowym blogu8 pracownicy mBanku umieszczają wpisy o nowościach 
ofertowych, życiu mBanku, zmianach w regulaminach i tabelach opłat i prowizji,  
a także informacje o wydarzeniach kulturalnych, z którymi marka jest związana. 
Zarejestrowani użytkownicy serwisu mogą tylko komentować dodane artykuły. 
 Większa niż na blogu swoboda dla klientów panuje na forum9 mBanku, na 
którym każdy zarejestrowany użytkownik może wypowiedzieć się na dowolny 
temat (najlepiej dotyczący mBanku lub bankowości i finansów), o ile nie naruszy w 
żaden sposób obowiązującego regulaminu. Poza klientami na forum wypowiadają 
się pracownicy banku. Użytkownicy forum zwracają się do siebie po imieniu (nic-
ku, nazwie użytkownika), per „ty”. 
 ING jest bankiem, który zakończył rok 2009 liczbą klientów sięgającą około 2 
milionów 760 tysięcy10. W latach 2008-2009 ING duży nacisk kładł na budowanie 
swego wizerunku jako banku oferującego najlepsze konto internetowe. W sierpniu 
2009 roku ING uruchomił własne forum internetowe11.  
 W odróżnieniu od forum mBanku, ING postawił na formalne kontakty z użyt-
kownikami: pracownicy nie pozwalają sobie na wyrażanie prywatnych opinii, od-
powiedzi na zadawane pytania formułowane są językiem oficjalnym. Kolejną róż-
nicą pomiędzy forami obu banków jest brak poświęcania własnego czasu na pomoc 
klientom ING – w mBanku pracownicy często decydują się na rozwiązywanie in-
dywidualnych przypadków klientów. 
 Mimo większej liczby klientów banku w podobnym okresie użytkownicy 
forum ING w ciągu pół roku działania napisali 1639 wiadomości. Po roku od roz-
poczęcia działalności mBank miał około 125 tysięcy klientów12, z których tylko 
część została aktywnymi użytkownikami forum. W czasie pierwszych sześciu mie-
sięcy od uruchomienia forum pojawiło się na nim 10322 wiadomości. 

                                                 
6  www.mbank.pl z dnia 2009-12-29. 
7  J. Dąbrowski, Społeczność internetowa jako organizacja oparta na wiedzy, w: Prace Na-

ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w druku. 
8  www.mbank.pl/blog 
9  www.mbank.pl/forum 
10  http://media.ingbank.pl/pr/158281/do-ing-banku-slaskiego-z-oszczednosciami-ale-i-po-

kredyty-wyniki-po-czterech-kwartalach-2009 z dnia 2010-02-23. 
11  http://media.ing.pl/pr/123905/ing-udostepnia-nowy-kanal-komunikacji-dla-

klientow?changeLocale=PL z dnia 2009-12-29. 
12  http://serwery.computerworld.pl/news/3325/mBank.pierwsze.urodziny.html z dnia 2009-

12-28. 
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Rys. 1. Przyrost liczby wiadomości na forum mBanku w latach 2001-2008 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez mBank. 

 
 W latach 2001-2008 użytkownicy forum mBanku napisali łącznie 284 982 
wiadomości.  
 Rys. 1 przedstawia przyrost liczby wiadomości na forum mBanku w latach 
2001-2008. Mimo około dwudziestokrotnego wzrostu liczby klientów banku  
w latach 2001-2009 (ze 100 tysięcy do ponad 2 milionów13) roczna liczba nowych 
wiadomości utrzymuje się z roku na rok na zbliżonym poziomie. 
 Istnienie internetowych form komunikacji, w tym własnej społeczności, jest 
wpisane w misję i wizerunek mBanku. Społeczność jest wykorzystywana przez 
mBank np. do oceny nowych produktów, dzielenia się przez klientów uwagami  
o funkcjonowaniu serwisu internetowego, placówek, bankomatów, a także o ofercie 
produktowej i potrzebach klientów. W niektórych przypadkach pracownicy udziela-
jący się na forum pełnią funkcję centrum pomocy i wykonują zadania zwykle reali-
zowane w ramach zarządzania relacjami z klientami. mBank budując swój wizeru-
nek banku internetowego oraz tworząc własną społeczność, wykorzystał fakt, że 
uczestnicy społeczności internetowych używają produktów (w tym przypadku – 

                                                 
13  http://finanse.wp.pl/kat,7060,title,mBank-liczy-ze-2010-r-przyniesie-zdecydowana-

wieksza-sprzedaz-wywiad,wid,11744629,wiadomosc.html z dnia 2009-12-29. 
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finansowych) nie tylko ze względu na ich utylitarność, ale i ze względu na potrzebę 
zdefiniowania siebie i wyrażenia własnej tożsamości.14 
 Ze względu na krótki czas istnienia forum ING brak jest danych umożliwiają-
cych porównanie działań forów internetowych obu banków w okresie dłuższym niż 
6 miesięcy. 
 
 
3. Społeczność internetowa nabiciwmbank.pl i mstop.pl 
 
 W poprzedniej części artykułu podane zostały przykłady społeczności budo-
wanych przez przedsiębiorców – instytucje sektora finansowego, jednakże Internet 
jako narzędzie i budowane w nim społeczności mogą służyć także konsumentom. 
Pozostając w ramach sektora bankowego i usług finansowych, za przykład wyko-
rzystania społeczności internetowych przez klientów może posłużyć grupa klientów 
BRE Banku i innych banków, skupiona wokół serwisów nabiciwbrebank.pl  
i mstop.pl. Klienci pozostają w konflikcie z bankiem BRE, w szczególności z od-
działem mBank, gdyż według nich zawarte z bankiem umowy są w pewnych punk-
tach niezgodne z prawem i jednostronnie wykorzystywane przez bank15. 
 Zaistnienie prężnie działającej społeczności niezadowolonych klientów 
mBanku posiadających określony produkt (kredyt hipoteczny) mogło być spowo-
dowane tym, że klienci tego właśnie banku byli do nowoczesnych narzędzi i metod 
komunikacji od początku jego istnienia przyzwyczajeni. Prawdziwe zdaje się być 
twierdzenie, że bank sam wychował sobie klientów świadomych możliwości Inter-
netu i jego oddziaływania na otoczenie. 
 Społeczność została zbudowana przez klientów na bazie powszechnie dostęp-
nych darmowych narzędzi: forum internetowego oraz bloga – internetowego dzien-
nika. Ponadto klienci wykorzystali inne narzędzia: serwisy społecznościowe zdo-
bywające od jakiegoś czasu olbrzymią popularność, takie jak facebook.com czy 
blip.pl, traktując je jako kanał informacyjny także dla osób niezaznajomionych  
z problemem. 
 

                                                 
14  A. Kacprzak-Choińska, Społeczności wirtualne a komunikacja marketingowa przedsię-

biorstw, w: G. Rosa, A. Smalec, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, s. 536.  

15  http://mstop.pl/mbank-multibank-problem z dnia 2010-01-31. 
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Rys. 2. Przyrost liczby wiadomości na forum nabiciwmbank.pl w ciągu 12 miesięcy 

Źródło: opracowanie na podstawie: http://nabiciwmbank.pl/index.php?action=stats 

 
 Celem istnienia społeczności klientów było wywarcie wpływu na BRE Bank  
i zmiana niekorzystnych (w ocenie klientów również niezgodnych z prawem) zapi-
sów umów kredytów hipotecznych. 
 W ciągu pierwszych 6 miesięcy działania forum nabiciwbrebank.pl zareje-
strowało się na nim 2596 osób, które w tym czasie napisały 14252 wiadomości.  
 Rys. 2 przedstawia wykres pokazujący przyrost liczby wiadomości na forum 
klientów w pierwszym roku jego istnienia. Na wykresie zauważyć można najwięk-
szy przyrost liczby wiadomości właśnie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy ist-
nienia forum. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Rys. 3 przedstawia wykres porównujący liczbę wiadomości zamieszczonych 
na trzech omówionych forach internetowych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 
od uruchomienia. Dla przypomnienia – w tym czasie mBank miał poniżej 100 ty-
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sięcy klientów, ING – 2 miliony 760 tysięcy, a szacunkowa liczba klientów BRE 
Banku z kredytami hipotecznymi wynosiła 20-30 tysięcy16. 
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Rys. 3. Porównanie liczby wiadomości na forach banków i klientów w ciągu pierw-
szych 6 miesięcy ich działania 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Na przykładzie mBanku można stwierdzić, że z punktu widzenia przedsiębior-
stwa z wpisaną w jego działalność „internetowością” społeczność internetowa 
przynosi przedsiębiorcy korzyści, do których zaliczyć można: 

− większe przywiązanie klientów do marki – poczucie przynależności, 
− lojalność klientów działających w ramach społeczności, 
− marketing produktów i usług przez klientów, 
− przerzucenie na zaawansowanych klientów udzielania prostej pomocy 

uczestnikom społeczności w sprawach produktowych, 
− badania jakościowe działania banku i jego oferty w ramach społeczności. 

 Z drugiej strony te same narzędzia (Internet, społeczności) mogą być wyko-
rzystane przeciwko firmie, czego doskonałym przykładem jest społeczność zbun-
towanych klientów BRE Banku.  

                                                 
16  Dane nie zostały potwierdzone przez BRE Bank. Liczba podawana w artykułach praso-

wych i innych materiałach dotyczących konfliktu banku z klientami. 
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 W przeciągu roku klienci BRE Banku – organizując się za pomocą Internetu  
– przeprowadzili akcje medialne o wartości kilku milionów złotych, trafiając z te-
matem swojego problemu między innymi dwukrotnie do głównego wydania „Wia-
domości” (Telewizja Polska, program 1), do głównych wydań programów informa-
cyjnych w stacjach ogólnopolskich, do gazet o zasięgu krajowym, do blogów i in-
nych form społecznościowych w Internecie17. Wizerunkowe skutki przeprowadzo-
nych przez klientów działań nie są znane, jednak w ciągu dwunastu miesięcy dzia-
łalności klientom skupionym wokół serwisów nabiciwbrebank.pl i mstop.pl udało 
się wywrzeć presję na bank i doprowadzić do cyklu rozmów pod koniec roku 2009. 
Okazało się więc, że duża instytucja, jaką jest bank, musi liczyć się z klientami, 
którzy potrafią zorganizować się i działać za pomocą Internetu. 
 Porównując obie wyżej wymienione społeczności – firmową i pozafirmową  
– ze społecznością budowaną przez bank ING można zauważyć, że nie ma bezpo-
średniego przełożenia liczby klientów przedsiębiorcy na liczbę osób skupionych  
w społeczności firmowej, jak i na liczbę wiadomości generowanych przez te osoby 
w ramach forum internetowego. 
 Na pytanie: czy społeczność internetowa przynosi korzyści, czy zagrożenia 
dla przedsiębiorcy – nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Przypadek BRE 
Banku pokazuje, że podmiot obsługujący społeczności internetowe musi być świa-
domy, że powszechność Internetu i dostępność narzędzi do budowania społeczności 
– może obrócić się przeciwko niemu.  
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Summary 
 
 This article aims to show that online communities can be both an opportunity and 
a threat to businesses. The article focuses on three Internet forums, two belonging to the 
banks (ING and mBank) and one built by the bank's customers. One of the conclusions 
is that in building a community the number of customers does not master, because more 
important is a sense of connection with brand and/or the community. 
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WYMIANA – DAR W CYBERPRZESTRZENI JAKO ZJAWISKA FUNKCJONALNE 
WOBEC SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Pojęcie „społeczeństwo informacyjne” znane jest od lat 60. XX wieku, ale 
dopiero od lat 90. dzięki technologiom informatycznym jego idea znalazła możli-
wość rozwoju. Brak jednej satysfakcjonującej definicji tej nowej formacji. J.S. No-
wak w artykule Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje podaje 22 określe-
nia odnoszące się do różnorodnych aspektów tego tworu – technologicznych, eko-
nomicznych, społecznych1. Na potrzeby niniejszego artykułu przytoczono definicję 
K. Krzysztofka i M.S. Szczepańskiego, którzy definiują społeczeństwo informacyj-
ne jako: „społeczeństwo, w którym informacja jest intensywnie wykorzystywana  
w życiu ekonomicznym, społecznym, kulturalnym i politycznym; to społeczeństwo, 
które posiada bogate środki komunikacji i przetwarzania informacji, będące pod-
stawą tworzenia większości dochodu narodowego oraz zapewniające źródło utrzy-
mania większości ludzi”2. Podkreśla ona wagę tak informacji jako podstawowego 
zasobu społeczeństwa informacyjnego, jak i środków komunikowania, bez których 
nie mogłaby ona odgrywać w nim swej przewodniej roli.  
 Wśród tych środków komunikowania najważniejszy jest Internet. Socjologia 
bada – między innymi − jego wpływ na przemiany więzi społecznych, nowe wirtu-

                                                 
1  J.S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne. Geneza i definicje. www.silesia.org.pl/.../ No-

wak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-geneza_i_definicje.pdf 
2  K. Krzysztofek, M. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do in-

formacyjnych, Wyd. UŚ, Katowice 2002, s. 170. 



Łucja Kapralska 254 

alne wspólnoty, zmianę stosunków międzyludzkich wskutek CMC − komunikacji 
zapośredniczonej przez Internet, nowe typy społecznego wykluczenia i inkluzji, 
relacje światów on line i off line. Czy w cyberprzestrzeni mamy do czynienia ze 
zjawiskami społecznymi jakościowo nowymi, czy jest to inna forma znanych spo-
łecznych zachowań, które wymagają redefinicji? Rodzi to dalsze pytania o istotę 
świata społecznego Internetu, a tym samym o charakterystykę społeczeństwa in-
formacyjnego.  
 Zagadnienie podjęte w niniejszym artykule lokuje się w zakreślonej powyżej 
przestrzeni badawczej. Dotyczy ona wolnej wymiany informacji w sieci. Przedsta-
wiono charakterystyczne zjawiska z różnych sfer życia społecznego Internetu, takie 
jak wymiana p2p (peer to peer), kultura hakerska, ruch wikipedystów, grupy wspar-
cia, trend WEB 2.0, by pokazać istotę dzielenia się zasobami Internetu przez jego 
użytkowników. Do analizy tych zjawisk zostały użyte kategorie kultury daru i eko-
nomii daru często stosowane w odniesieniu do Internetu oraz pojęcia daru i wymia-
ny znane z teorii antropologicznych B. Malinowskiego, M. Maussa i innych bada-
czy. Charakteryzując poddane badaniu zjawiska, autorka stara się pokazać istotę 
daru w Internecie oraz jego funkcjonalność dla społeczeństwa informacyjnego.  
 
 
1. Dar i wymiana w teorii socjologicznej  
 
 Teoretyczne rozważania na temat istoty i społecznego znaczenia daru za-
wdzięczamy m.in. M. Maussowi i B. Malinowskiemu. W świetle ich pism dar to 
prezent dawany komuś, często będący dystrybucją dóbr (materialnych i symbolicz-
nych), występujący w społecznościach, które określa się mianem pierwotne, prymi-
tywne jak i – o czym pisał Mauss − w społecznościach, które charakteryzuje wyż-
szy stopień komplikacji stosunków społecznych. W pracy Szkic o darze. Forma  
i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych przedstawia wymianę darów 
jako całościowy fakt społeczny, przy czym − co ważne dla dalszych rozważań  
− wymianie podlega wszystko, co ma wartość społeczną. Oprócz dóbr materialnych 
to także „…uprzejmości, festyny obrzędy, usługi wojskowe, kobiety, dzieci, tańce, 
święta, jarmarki (…)”3. Z kolei Malinowski w licznych pracach, pisząc o darze  
i jego odwzajemnianiu, mówi, iż zasada wzajemności „jest integralnym rezultatem 
wewnętrznej symetrii wszelkich transakcji społecznych, symetrii wzajemności 
usług, bez której żadna pierwotna społeczność nie mogłaby się obyć”4. R. Benedict, 
opisując potlacz, stwierdza, że dar jest wpisany w ciąg zachowań rywalizacyjnych 
między zbiorowościami i jednostkami, a obdarowywanie się to sposób na budowę 

                                                 
3  M. Mauss, Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych. 

w: Socjologia i antropologia, PWN, Warszawa 1973, s. 217.  
4  B. Malinowski: Szkice z teorii kultury, PWN, Warszawa 1958 s. 327.  
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prestiżu5. Teorie Maussa i Malinowskiego dały początek trzem szkołom, które  
w różny sposób odnosiły się do daru. I tak F. Barth i P. Bourdieu postrzegali wy-
mianę jako metaforę interakcji społecznych; D.M. Sahlins budował teorię prokapi-
talistycznego systemu ekonomicznego, dla którego dawanie i odwzajemnianie jest 
jednym z trzech podstawowych sposobów dystrybucji dóbr; C. Levy-Strauss odno-
sił wymianę do teorii pokrewieństwa6. Klasyk socjologii E. Durkheim w dziele  
O podziale pracy społecznej uznał, iż wymiana dóbr i usług jest podstawą społe-
czeństw o solidarności organicznej7.  
 F. Znaniecki pisał, iż „dar jest najprostszą formą, w której wyraża się solidar-
ność, ponieważ oznacza najprostsza formę pomocy”8, także G. Homans, tworząc 
teorię wymiany społecznej, czerpał z teorii antropologicznej9. W świetle przytoczo-
nych teorii dar można zdefiniować jako prezent dawany komuś, który jest dobro-
wolny, powinien wykluczać interesowność ofiarującego i pochodzić jedynie z chęci 
ofiarowania czegoś. Jednak, będąc dobrowolny, jest oczekiwaną formą zachowania 
społecznego. Inne jego cechy:  

− dar jest cenioną formą zachowania tak w stosunkach między jednostkami, 
jak i pomiędzy grupami/wspólnotami, 

− ważna jest ekwiwalencja wobec otrzymanego podarku, 
− dar zakłada trzy obowiązki – dawania, otrzymywania, zwracania, 
− dar jest elementem komunikacji społecznej i elementem kultury, jest wyra-

zem solidarności i formą kontraktu wiążącego darczyńcę i odbiorcę daru, 
− dar może przyjąć postać tak dobra materialnego, jak i symbolicznego  

(w tym słowa)10, 
− wzajemność daru nie oznacza, że musi być zwrócony tej samej osobie.  

 Mauss pisze za Malinowskim, iż niektóre rzeczy „dane są jednostce tylko pod 
warunkiem, że uczyniony będzie z niej użytek dla kogoś innego bądź będzie prze-
kazana osobie trzeciej, partnerowi odległemu (…)11. Jest to cecha daru, która, jak 
się wydaje, znajduje zastosowanie w odniesieniu do wymiany informacji, której 
dotyczy niniejsza praca.  
 
 

                                                 
5  R. Benedict, Wzory kultury, PWN, Warszawa 1966, s. 273-294. 
6  por. Dictionary of Anthropology, http://www.anthrobase.com/Dic/eng/index.html 
7  E. Durkheim, O podziale pracy społecznej, PWN, Warszawa 1999.  
8  W. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, LSW, Warszawa 1976,  

s. 156. 
9  Z. Staszczak, op.cit., 379. 
10  A. Zambrzycka-Kunachowicz: O możliwościach analizy wymiany darów, w: Zeszyty 

Naukowe UJ, Prace Etnograficze, z. 18, Kraków 1983, s. 7-13.  
11  M. Mauss, op.cit., s. 24.  
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2. Dar – wymiana w sieci 
 
 W odniesieniu do Internetu, gdzie często jego użytkownicy wymieniają się 
szczególnym dobrem, jakim jest informacja, używane jest pojęcie „kultura daru”  
i „ekonomia daru”. Spotkać je można m.in. w pracach takich badaczy jak M. Ca-
stells, H. Rheingold czy E.S. Raymond. W Polsce pisał o tym m.in. P. Zawojski12. 
Kultura daru jest tam rozumiana jako społeczność kierująca się w swym zachowa-
niu określonym zbiorem wartości i norm, „…w której status społeczny i relacje 
tworzone są w oparciu o bezinteresowną wymianę dóbr”13, zaś ekonomia darów 
jest definiowana jako „system ekonomiczny, w którym uczestniczący przekazują 
dobra na poczet kształtowania dobrobytu swojej społeczności. Przykładem (…) jest 
środowisko naukowe – naukowiec prowadzący badania tworzy dokumentację, 
przekazując ją innym naukowcom, ci z kolei odnoszą się do wyników prac swych 
poprzedników. W efekcie wszyscy korzystają na zwiększającej się bazie wiedzy”14. 
Obie definicje wskazują na szczególny charakter dobra, które jest w kulturze daru 
wymieniane – informację.  
 
2.1. Hakerzy jako przykład kultury daru  
 
 W literaturze przedmiotu haker to ekspert od sieci komputerowych, wykwali-
fikowany programista, często uzdolniony nastolatek, który pracuje nad programami, 
ulepsza je i dzieli się swoimi odkryciami z innymi. Włamanie do systemu służy 
pokazaniu luk w zabezpieczeniach oprogramowania i nie jest działaniem na czyjąś 
szkodę, albowiem podstawowa zasada etyki hakerskiej mówi, iż haker nie będzie 
szkodził15. Takimi cechami odznacza się m.in. inicjatywa Ruch na rzecz Wolnego 
Oprogramowania i ruch tzw. open source, opisywane przez innymi wspomnianych 
M. Castellsa16 i E.S. Raymonda17, którzy podkreślają jego znaczenie dla rozwoju 
Internetu. Propagatorem pierwszej idei jest R.M. Stallman, on też stworzył ideę 
copyleft (jako opozycji lub raczej alternatywy dla copyrights – praw autorskich)  
– według którego wolno wykorzystywać i zmieniać programy komputerowe, ale 
ulepszona wersja winna być dystrybuowana na podobnych warunkach, by inni mo-

                                                 
12  Por. M. Castells, Galaktyka Internetu, wyd. REBIS, Warszawa 2003, P. Zawojski,  

Cyberkulturowa rewitalizacja ekonomii daru, w: Opcje 2006, nr 3. Także: 
http://www.transaction.net/press/tomorrow.html 

13  http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_dar%C3%B3w  
14 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia_dar%C3%B3w 
15  M. J. Weber, Naruszanie prywatności. Wielki Brat i korporacyjni hackerzy, Wyd. Mi-

kom, Warszawa 2004, s. 103- 132.  
16  M. Castells, op. cit., s. 57-65.  
17  E.S. Raymond, The Hacker Milieu as Gift Culture, http://www.catb.org/~esr/  

writings/cathedral-bazaar/homesteading/index.html 
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gli skorzystać18. Wszystko to służy dobru społeczności Internetu, zaś obowiązek 
działania na rzecz tej społeczności również jest jedną z zasad etyki hakerskiej. 
Wolne jest oprogramowanie, które należy do całej społeczności sieci. Jednak dar 
wymaga wzajemności, rewanżem tym jest prestiż i podziw dla hakerskich umiejęt-
ności19.  
 
2.2. Wikipedia i jej agendy  
 
 Do kultury daru zaliczyć także można Wikipedię. Udostępnia ona informacje 
za darmo, a oparta jest na aktywności grupy wolontariuszy bez wynagrodzenia 
umieszczających hasła lub ulepszających już istniejące na wirtualnych stronach 
encyklopedii. Wikipedia ma wiele agend – projektów, które znacząco rozszerzają 
jej działalność. Są to m.in. Wikinews − serwisy nowych wiadomości, Wikisłownik, 
Wikiźródła, Wikiwersytet (nazwany wspólnotą wolnej wiedzy) i Wikibooks, udo-
stępniające podręczniki z różnych dziedzin. Wikibooks działa pod hasłem prze-
wodnim Think free – Learn free, oddającym istotę tej aktywności, którą jest dziele-
nie się wiedzą. Można skorzystać z zamieszczonych tam materiałów bez opłat, co 
nie oznacza bez żadnych ograniczeń. Uregulowania prawne nawiązują do idei copy-
left lub podobnych rozwiązań proponowanych przez propagujących wolną kulturę 
w Sieci organizacji Creative Commons.(CC). Jest to najpopularniejsza, ale nie je-
dyna internetowa encyklopedia. Wymienić można choćby WIEM.pl, liczne słowni-
ki, poradniki językowe, ściągi, portale wiedzy. Inne podobne zjawiska to darmowy 
dostęp do wirtualnych bibliotek udostępniających e-booki. Każda z tych inicjatyw 
oferuje wiedzę i jednocześnie zachęca do jej tworzenia i podarowania jej innym20.  
 
 
3. Dar indywidualny w sieci 
 
 Prócz działań o charakterze na poły instytucjonalnym jak powyższe w sieci 
możemy spotkać spontaniczne zachowania milionów pojedynczych osób, wpisujące 
się w ideę kultury daru. Przykładów jest wiele, począwszy od uzyskiwania odpo-
wiedzi na pytania postawione na dowolnym forum internetowym po projekty tak 
                                                 

18  http://www.livinginternet.com/i/ia_hackers_stallman.htm 
19  M. Castells, op.cit., s. 59. 
20  Udostępnianie oprogramowania i dzielenie się innymi zasobami sieci – w tym filmami, 

muzyką, literaturą jest inaczej ocenianie przez użytkowników, inaczej przez twórców i prawo. 
Społeczność Internetu próbuje znaleźć sposoby, by pogodzić sprzeczne racje internatów i prawa 
autorskie twórców. Takie inicjatywy jak wspomniane CC, działania L. Thorwaldsa upowszech-
niającego system operacyjny Linux za darmo w sieci pokazują kierunki takich rozwiązań. Por.  
Ł. Kapralska, Internet i kultura darów, w: Co łączy, co dzieli Polaków czyli społeczeństwo infor-
macyjne w działaniu, pod red. L.H. Habera i S. Jędrzejewskiego, Wyd. KUL, Lublin 2008, s. 143-
155.  
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pracochłonne jak umieszczanie w sieci tłumaczeń książek przez fanów. W 2007 
roku prasa informowała o nastolatku z Francji, który przełożył powieść o Harrym 
Potterze i umieścił go w Sieci, by miłośnicy tej powieści nie musieli czekać na 
oficjalne wydanie21. W Polsce do roku 2007 działała grupa tłumaczy napisów do 
filmów ściąganych z sieci w wersji oryginalnej. Przetłumaczone na własny użytek 
napisy umieszczali na stronie z tłumaczeniami, gdzie można je było pobrać za dar-
mo22.  
 Szczególnym przykładem daru są liczne grupy wsparcia działające w sieci, 
obejmujące osoby, które dzielą się doświadczeniem związanym ze wspólnym pro-
blemem, np. zdrowotnym, oferują wsparcie emocjonalne i pomoc 24 godziny na 
dobę, informacje i rozwiązania23. Umożliwiają one wymianę poglądów w trudnych 
kwestiach, pozwalają uzyskać wsparcia w ciężkich chwilach, integrują jednostki.  
 Są to drobne przykłady z morza zjawisk, jakim jest samorzutna wymiana p2p 
w Internecie. Najobszerniejszym zjawiskiem wartym wspomnienia jest tzw. trend 
WEB 2.0. Jest on określany jako architektura uczestnictwa − interaktywne narzę-
dzie i strony WWW, które umożliwiają, a nawet zachęcają do dzielenia się infor-
macją, treściami przez siebie stworzonymi i posiadanymi zasobami „informacji, 
wiedzy, kultury, emocji, przeżyć doznań”24. Każdy może z tych zasobów czerpać  
i je tworzyć. Jak pisze R. Barboock, „większość użytkowników Internetu współpra-
cuje ze sobą bez pośrednictwa pieniędzy i polityki. Nie przejmując się prawami 
autorskimi, ofiarowują oni i otrzymują informację nie myśląc o formie zapłaty”25. 
Określa tę aktywność mianem hi-tech gift economy. Podkreślmy po raz kolejny  
− dobrem w tej wymianie jest przyjmująca różną formę informacja. Inaczej niż 
dobro materialne może być zwielokrotniona i kopiowana, a darowanie jej nie po-
woduje uszczuplenia zasobów. Justyna Hofmokl nazywa ten typ użytkowania nie-
rywalizacyjnym, charakterystycznym dla zasobów otwartych, do których należy 
Internet − nowe wspólne dobro26. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Powyższe przykłady pokazywały, jak istotny dla społeczności Internetu jest 
wolny obieg przyjmującej różne formy informacji. Zjawisko to ujmowane było jako 

                                                 
21  http://kutek.jogger.pl/2007/08/13/aresztowano-autora-tlumaczenia-harry-ego-pottera 
22  http://fakty.interia.pl/salon24/lipszyc/news/tlumacze-przypinaja-oporniki,916985 
23 M. Grabowska, Wartość dodana Internetu na przykładzie internetowych grup wsparcia, 

w: J. Kurczewski (red.), Wielka Sieć, wyd. Trio. Warszawa, 2006. 
24  A. Keen, Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, WAiP, Warszawa 2007, s. 11-12. 
25  R. Barbrook, The Hi-Tech Gift Economy, w: Cybersociology Magazine: Issue Five 2005, 

http://www.cybersociology.com/files/5_barbrook.html 
26  J. Hofmokl, Internet jako nowe wspólne dobro, WAiP, Warszawa 2009. 
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dar, który dajemy i otrzymujemy od innych. Można wskazać wiele aspektów tej 
wymiany: 

1. Wymiana daru, jakim jest informacja, integruje jednostki, jest funkcjonalna 
wobec tworzonych za pomocą Internetu więzi społecznych, dostarcza jej 
uczestnikom ważnych społecznych wartości, jakimi są prestiż, wysoka sa-
moocena, solidarność, poczucie wspólnotowości.  

2. Pełni funkcje utylitarne − zaspokaja potrzeby informacyjnych użytkowni-
ków sieci, pozwala na szybki dostęp do istotnego zasobu, jakim jest infor-
macja.  

3. Zastępuje niekiedy wymianę towarowo-pieniężną charakterystyczną dla 
społeczeństwa przemysłowego i świata offline, co powoduje zwiększenie 
liczby tych, których obejmuje swoim zasięgiem (funkcje ekonomiczne). 

4. Optymalizuje istniejący stan rzeczy w społeczeństwie informacyjnym po-
przez ulepszanie oprogramowania.  

5. Jest funkcjonalna wobec potrzeb społeczeństwa informacyjnego, także po-
przez pokazanie, jak ważnym zasobem jest wiedza i informacja.  

 Dodać należy, że wymiana w Internecie doczekała się analiz ze strony eko-
nomistów. W pracach Bogactwo sieci, Jak społeczna produkcja zmienia rynek  
i wolność27 oraz Wikinomia. O globalnej współpracy która zmienia wszystko28 po-
kazano, jak obecne w środowisku Internetu otwartość, współpraca, dzielenie się i 
globalne działanie zmieniają gospodarkę, tworzą kapitał społeczny i społeczne wię-
zi. Tym samym spontaniczne zachowania internautów i zinstytucjonalizowana ak-
tywność niektórych z nich wpisują się w nowe zjawisko zwane produkcją partner-
ską, będąc początkiem alternatywnej ekonomii społeczeństwa informacyjnego. Być 
może jesteśmy świadkami rodzenia się nowego zjawiska, a dary krążące w Interne-
cie są tylko jego zwiastunami.  
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GIS – ISTOTA I ZNACZENIE GOSPODARCZE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Podpisanie umowy przedakcesyjnej, a następnie pełnoprawne wstąpienie Pol-
ski do Unii Europejskiej w sposób zasadniczy zmieniło sytuację w zakresie dostęp-
ności środków finansowych na unowocześnianie infrastruktury, modernizację go-
spodarki, rozwój nauki i technik zarządzania. 
 Od 1990 roku środki UE w postaci funduszy strukturalnych, których zadaniem 
jest usuwanie różnic w rozwoju społecznym i gospodarczym krajów członkow-
skich, zaczęły być dostępne na naszym rynku finansowym. 
 Realizowane za ich pomocą duże inwestycje infrastrukturalne (inwentaryza-
cja, projektowanie, obsługa realizacji), dopłaty w sektorze rolnym (inwentaryzacja, 
kontrole), wprowadzanie na szeroką skalę nowych technik zarządzania, innowacyj-
ne projekty naukowe, przyczyniły się do rozwoju rynku usług geoinformatycznych, 
który stał się bardzo atrakcyjny biznesowo. 
 Zainicjowano realizację dużych projektów, takich jak: wykonanie wysokoroz-
dzielczych zobrazowań satelitarnych (50 tys. km2) dla ARiMR czy ortofotomapa 
dla połowy obszaru Polski w ramach programu IACS wraz z wykonaniem zdjęć 
lotniczych. Znakiem czasu stała się możliwość kupienia przez każdego obywatela 
zdjęć lotniczych dowolnego obszaru Polski, co do końca lat 80. było surowo zaka-
zane. 
 Rozpoczęto proces, który spowodował stały wzrost zapotrzebowania rynku 
polskiego na wysokorozdzielcze zdjęcia lotnicze oraz precyzyjną informację o tere-
nie i jego ukształtowaniu, pochodzącą ze skaningu lotniczego i naziemnego i in-
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nych technik pozwalających na pozyskiwanie wysokorozdzielczych zobrazowań 
cyfrowych.  
 Agencje rządowe, duże korporacje i przedsiębiorstwa przemysłowe, biura 
projektowe, samorządy i wojsko zaczęły wykorzystywać nowe możliwości techno-
logiczne do szybkiej inwentaryzacji obiektów, systemów ewidencji, monitoringu 
zmian i awarii, wsparcia badań i poszukiwań, map akustycznych i termalnych, 
wspomagania akcji ratowniczych i zarządzania kryzysowego, a także w wielu in-
nych dziedzinach. 
 Upowszechniły się takie określenia i nazwy jak: ortofotomapa, baza danych, 
GSM (Global System of Mobile Communications), GPRS (General Packet Radio 
Service), CAD (Computer-Aided Desin), GPS (Global Positioning System), NMT 
(Numeryczny Model Terenu), SIT (System Informacji o Terenie), czy wreszcie GIS 
(Geographic Information System). 
 
 
1. Istota GIS 
 
 Pojęcie GIS, czyli systemu informacji geograficznej, jest autorstwa kanadyj-
skiego geografa Rogera Tomlinsona i wywodzi się od nazwy tworzonego wówczas 
dla Kanady systemu informatycznego CGIS (możliwości produktywnego wykorzy-
stania terenów). Był to jednocześnie jeden z pierwszych systemów informacyjnych, 
który wprowadził na rynek nową i odrębną od innych technologię pozyskiwania, 
przechowywania i analizowania danych. Początkowo rozumiany jako specjalistycz-
ne oprogramowanie, następnie jako system informatyczny stał się dziedziną, której 
obszar zastosowań w ostatnich czterdziestu latach bardzo się rozszerzył i stał się 
standardowym narzędziem informatycznym wspomagającym działalność firm, 
instytucji i osób fizycznych. 
 Spośród wielu definicji GIS najpełniejsza wydaje się ta sformułowana przez 
profesora Jerzego Gaździckiego: „GIS to system pozyskiwania, gromadzenia, wery-
fikowania, analizowania, transferowania i udostępniania danych przestrzennych,  
w szerokim rozumieniu obejmuje metody, środki techniczne – sprzęt i oprogramo-
wanie, bazę danych przestrzennych, organizację, zasoby oraz ludzi zainteresowa-
nych jego funkcjonowaniem”1.  
 Szczegółowy opis funkcji GIS przedstawiony jest na rysunku 1. 
 

                                                 
1  Gaździcki J., Leksykon geomatyczny – Lexicon Geomatics, Pol. Tow. Informacji Prze-

strzennej, wersja elektroniczna www.ptip.org.pl, 2010. 
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Rys. 1. Podstawowe funkcje GIS 

Źródło: Scholten H.J., Stillwell J.C.H., 1990. 

 
 Analizując rysunek numer 1, możemy wyróżnić trzy zasadnicze obszary GIS: 

− pozyskiwanie, gromadzenie, wprowadzanie i przechowywanie danych oraz 
zarządzanie nimi. W tym obszarze następuje także standaryzacja i wstępna 
ich weryfikacja; 

− za pomocą zgromadzonych danych oraz specjalistycznego oprogramowa-
nia komputerowego prowadzenie różnorodnych analiz na podstawie relacji 
przestrzennych między obiektami; 

− przedstawianie wyników tych analiz w różnorodnych wielowarstwowych 
postaciach (opisowe, tabelaryczne, graficzne). 

 To, co odróżnia GIS od innych systemów tego typu, to specjalistyczne narzę-
dzia pozwalające na integrację danych opisowych (atrybuty) z danymi przestrzen-
nymi i możliwość ich jednoczesnej analizy. Bardzo ważną cechą jest też to, że 
dzięki tzw. interoperacyjności, nie ma konieczności gromadzenia ogromnych baz 
danych w jednym miejscu, a z pomocą Internetu system ten umożliwia korzystanie 
z danych zgromadzonych w różnych miejscach naszego globu. 



Włodzimierz Kotwas 266 

 W pierwszym okresie systemy te wykorzystywane były prawie wyłącznie 
przez profesjonalistów, głównie geodetów, kartografów i geografów za pomocą 
specjalistycznych systemów typu desktop. Jednak dopiero dzięki gwałtownemu 
rozwojowi technologii informatycznych i telekomunikacyjnych ich dostępność stała 
się coraz szersza, by wreszcie stać się dostępną dla każdego użytkownika. Było to 
wynikiem upowszechnienia Internetu i innych technik przewodowego i bezprzewo-
dowego przesyłania danych z dużą szybkością, co pozwoliło na dostęp do danych 
przestrzennych z każdego miejsca i w każdym czasie za pomocą zwykłych przeglą-
darek internetowych, a obecnie także przez telefon komórkowy. 
 Obecne systemy GIS mają tzw. architekturę wielowarstwową i udostępniają 
usługi takie jak dystrybucja i wyszukiwanie danych przestrzennych. 
 
 
2. Gospodarcza rola GIS 
 
 Kształtujące się społeczeństwo informacyjne oraz rozwój technik IT, a co za 
tym idzie wzrost ich znaczenia w gospodarce, spowodowało uwolnienie sił napę-
dowych rozwoju tej technologii. Praktycznie nie ma dziś dziedzin życia gospo-
darczego w Polsce, w których systemy informacji geograficznej lub ich składniki 
nie byłyby wykorzystywane. Najważniejsze z nich to m.in.: 

− administracja rządowa i samorządowa, 
− agencje marketingowe, 
− agencje rządowe (ARiM), 
− architekci i projektanci, 
− bankowość i usługi finansowe,  
− firmy ubezpieczeniowe, 
− instytucje i organizacje naukowe (archeologia, geologia, hydrologia, mete-

orologia, oceanologia, sozologia, sejsmologia), 
− korporacje przemysłowe, handlowe i usługowe, 
− leśnictwo oraz instytucje i służby ochrony przyrody, 
− ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, 
− służby zarządzania kryzysowego, 
− wojsko, 
− urzędy statystyczne, 
− urzędy morskie i zarządy gospodarki wodnej, 
− zarządcy nieruchomości i infrastruktury.  

 Ograniczona objętość tej pracy nie pozwala wymienić wszystkich dziedzin,  
w których wdrożono GIS, zwłaszcza że obszar ten stale rośnie. 
 Budowane obecnie systemy można generalnie podzielić na: 

− wspomagające pracę urzędów, organizacji i instytucji, 
− wspomagające pracę przedsiębiorstw, 
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− wykorzystywane przez indywidualnych użytkowników2. 
 Stosowane są one zarówno do rozwiązywania prostych, jak i bardzo skompli-
kowanych problemów. Najczęściej używa ich się do rozwiązywania zadań prak-
tycznych, takich jak: szacowanie kosztów, ocena konkurencyjności i efektywności, 
świadczenie usług, tworzenie i zarządzanie bazami danych. 
 Ważną cechą zastosowań GIS jest możliwość udostępnienia systemu wielu 
użytkownikom w tym samym czasie, przy czym poziomy dostępu dla poszczegól-
nych użytkowników mogą być zróżnicowane. Jest to ważne w agencjach rządo-
wych, dużych firmach korporacyjnych i komunalnych oraz uczelniach. 
 Jedną z pierwszych dziedzin gospodarki, w której zastosowano GIS, była 
produkcja map i atlasów w przedsiębiorstwach kartograficznych, jak i w firmach 
geodezyjno-kartograficznych opracowujących mapy na zamówienie. W chwili 
obecnej w zasadzie wszystkie firmy tej branży korzystają z tej technologii. 
 Ważną branżą, w której znalazły zastosowanie systemy geoinformatyczne, stał 
się marketing, co w chwili obecnej w zasadzie jest standardem (geomarke-
ting).Wykorzystywany jest tu do wspomagania wszystkich działań uwzględniają-
cych informację geograficzną, takich jak wspomaganie sprzedaży, rozwój sieci, 
lokalizacja inwestycji, analiza konkurencji czy CRM (Customers Relationship Ma-
nagement), a więc systemów zarządzania klientami. 
 Następnym obszarem działalności przedsiębiorstw, w którym technologia GIS 
odnosi sukcesy, to zarządzanie majątkiem. W dużych firmach zrządzających roz-
proszoną terytorialnie infrastrukturą pozwala ona na jej profesjonalną paszportyza-
cję i inwentaryzację, efektywny monitoring, wczesne wykrywanie zagrożeń i ich 
modelowanie, rozliczanie podatkowe, optymalizację remontów i modernizacji czy 
też coraz częściej inwentaryzację geodezyjną terenu i obiektów kubaturowych. 
 Kolejne zastosowanie to systemy logistyczne w przedsiębiorstwach transpor-
towych, firmach kurierskich, sieciach handlowych, korporacjach taksówkowych  
i przedsiębiorstwach komunalnych. GIS wykorzystuje się tu do kontroli parame-
trów eksploatacyjnych pojazdów, do ich lokalizacji i rozliczania kosztów eksplo-
atacji, optymalizacji dystrybucji towarów i zarządzania przewozami. Nie do prze-
cenienia jest wykorzystanie tej technologii w monitoringu osób i pojazdów. 
 W ostatnim okresie wzrosło zastosowanie systemów GIS w pracach projekto-
wych i planistycznych, zwłaszcza tych dotyczących dużych przestrzeni, między 
innymi do planowania sieci radiokomunikacyjnych, optymalizacji wykorzystania 
częstotliwości. 
 To tyko niektóre z zastosowań technologii GIS w gospodarce, jest ich tak 
wiele, że nie sposób wymienić je wszystkie w tym opracowaniu. 

                                                 
2  Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., GIS. Obszary zastosowań, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2007, s. 17. 
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 Wzrost popularności i możliwości zastosowań systemów geoiformacyjnych 
spowodowało rozwój rynku w różnych segmentach gospodarki, między innymi w: 

− produkcji i wdrażaniu specjalistycznego oprogramowania,  
− produkcji komputerów i urządzeń elektronicznych, 
− zbieraniu i wstępnym przetwarzaniu danych przestrzennych. 

 Nie do przecenia jest też fakt, że wszystkie opracowania i analizy są dostępne 
w czasie rzeczywistym, w dowolnym miejscu i coraz mniejszym nakładem kosz-
tów. 
 
 
Podsumowanie 
 
 GIS – czyli system informacji geograficznej, charakteryzuje się bardzo dyna-
micznym rozwojem, na co wpływ ma: 

− zapotrzebowanie gospodarek na precyzyjne dane geoprzestrzenne, zgłasza-
ne zwłaszcza przez firmy geodezyjne i kartograficzne, transportowe i logi-
styczne oraz realizatorów dużych inwestycji infrastrukturalnych, 

− wykorzystywanie przez te systemy nowoczesnych technik i technologii po-
zyskiwania, przechowywania i analizowania danych. 

 Przychody sektora oprogramowania GIS na świecie szacuje się obecnie na  
3 mld USD, a największa firma tej branży – ESRI z USA, generuje dochód prze-
kraczający 1 mld USD. Słynna konferencja GIS w San Diego organizowana przez 
tę firmę skupia około 14 000 uczestników, a wartość rynku związanego z oprogra-
mowaniem ESRI, zatrudnienia, sprzętu, szkoleń i innych związanych ze wsparciem 
jego użytkowników szacuje się na ok. 10 mld USD. 
 Na razie nie prowadzi się globalnych szacunków rynku po stronie popytowej 
w tej dziedzinie gospodarki. Można wycinkowo interpolować je na podstawie bu-
dżetów lub wydatków instytucji publicznych. I tak budżet rządowych agencji geo-
dezyjno-kartograficznych UE szacuje się na ok. 3 mld USD, a tylko roczny koszt 
aktualizacji map w Wielkiej Brytanii wynosi około 250 mln USD, globalne zaś 
wydatki na świecie szacuje się na około 25 mld USD3. 
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GIS – ITS IMPORTANCE AND ECONOMIC MEANING 
 
 

Summary 
 
 
 Recently, the realization of large geoinformatics and infrastructural projects in our 
country, due to UE funds, has caused a fast GIS technology development in Poland. GIS 
a technology provides coverage, acquisition, gathering and analysis of digital spatial 
data. It is used in many fields of economy, social life, science and also for everyone of 
us. The most important functions of GIS are monitoring, modeling environment and 
socioeconomic purposes, carrying out maps, cartographic measurements, education and 
supporting of taking decisions. Generally speaking, GIS is used for actual spatial data 
analysis. The increase of popularity and possibilities of GIS applications has caused  
a market development in many segments like production and implementation of special-
ist software, production of computers and electronic devices, acquisition and data proc-
essing. The GIS systems market, including software, implementation, trainings and the 
demand for electronic devices and spatial data acquisition techniques has been increas-
ing geometrically for last years and it is estimated about 25 billion$.  
 

Translated by Tomasz Jakóbczak 
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Wprowadzenie 
 
 Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie czterech zidentyfikowanych 
innowacyjnych projektów współfinansownych z Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka 2007-2013 działania 3.1, 5.1, 5.3 i 8.1. Każdy z analizowanych 
projektów związany był z rozwojem sektora e-usług w Polsce. Pierwsze trzy pro-
jekty były realizowane przez Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Techno-
logiczny Sp. z o.o. (działania 3.1, 5.1, 5.3), czwarty przez przedsiębiorstwo SISMS 
Sp. z o.o. (działanie 8.1). Autor przyjął jako podstawową metodę badania obserwa-
cję uczestniczącą, a okres objęty obserwacją to lata od 2005 do 2010. Analizowane 
przykłady z uwagi na swoje duże osiągnięcia i ogólnopolski zasięg mogą służyć za 
wzorcowe przykłady skutecznych implementacji e-usług w Polsce oraz przykłady 
współpracy instytucji otoczenia biznesu z biznesem. 
 Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (WMPNT) 
powołano przez Akademię Medyczną we Wrocławiu, Gminę Wrocław i Instytut 
Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o. w roku 2005. Był to pierwszy w Polsce  
medyczny park naukowo-technologiczny skoncentrowany przede wszystkim na 
zaspokajaniu potrzeb instytucji i przedsiębiorstw medycznych oraz farmaceutycz-
nych. W latach 2005-2010 WMPNT otrzymał pozytywne decyzje o przyznaniu 
ponad 100 milionów złotych dotacji z UE na realizację ośmiu projektów współfi-
nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. Zarząd spółki zaliczył do najważniejszych przedsię-
wzięć następujące projekty: 
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− utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii  
w zakresie e-zdrowia, którego budżet wynosi 74,9 milionów złotych (dzia-
łanie 5.3), 

− utworzenie Akademickiego Inkubatora Innowacyjności o wartości 4,6 mi-
liona złotych (działanie 3.1.), 

− utworzenie i rozwój ogólnopolskiego klastra e-zdrowie o wartości 20 mi-
lionów złotych (działanie 5.1). 

 Celem wskazanych wyżej projektów było wytworzenie kilku e-usług dla sek-
tora ochrony zdrowia, w tym najważniejszej usługi pn. Elektroniczny Rekord Pa-
cjenta. 
 Z kolei drugie badane przedsiębiorstwo pod nazwą SISMS sp. z o.o. było 
pierwszym wyinkubowanym przedsiębiorstwem typu spin-off we WMPNT. Zało-
życielami przedsiębiorstwa byli pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, pracownik samorządowy, informatyk z Politechniki Wrocławskiej 
oraz doświadczony menedżer ds. sprzedaży z międzynarodowej korporacji Hilti. 
Projekt tej spółki polegał na stworzeniu i wdrożeniu najszybszej komunikacji zbio-
rowej między samorządowcami i mieszkańcami przy pomocy krótkich wiadomości 
SMS. Projekt ten został wyróżniony II miejscem w ogólnopolskim konkursie PARP 
i MSWiA na najbardziej innowacyjną e-usługę w Polsce w 2009 roku oraz uzyskał 
dofinansowanie z  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (8.1). 
 Dodatkowym celem obserwacji było zbadanie możliwości występowania 
efektu synergii między projektami realizowanymi wspólnymi zasobami kadrowymi, 
w tym samym budynku parku naukowo-technologicznego, lecz dla różnych sekto-
rów gospodarki (ochrona zdrowia i samorząd lokalny). 
 
 
1. Zarządzanie projektem − założenia metodyczne 
 
 Mając na uwadze pragmatyczne podejście do badanego problemu, przyjmuje 
się definicje opisujące badane zagadnienie za instytucjami profesjonalnie zajmujące 
się metodyką zarządzania projektami. W prowadzonych rozważaniach przyjęto 
definicje „projektu” i „zarządzania projektem” za Project Management Institute  
w USA. Instytucja ta jak wiadomo jest światowym liderem w zakresie rozwoju 
metod zarządzania projektem i od kilkudziesięciu lat ustanawia standardy w tym 
zakresie1.  
 Czym zatem jest projekt? Projekt jest to przedsięwzięcie, w którym precyzyj-
nie zdefiniowano cel, jego początek i koniec oraz budżet.  

                                                 
1  Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, PM BOK Guide 2000 Edition, Warszawa 

2003. 



Zarządzanie projektami współfinansowanymi z UE… 273

 Natomiast zarządzanie projektem to proces sterowania i zastosowania dostęp-
nej wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik w celu spełnienia oczekiwań zlecenio-
dawców projektu. W procesie tym winno się dążyć do efektywnego wykorzystywa-
nie niezbędnych zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych i informacyjnych do 
osiągnięcia celu.  
 Wspomożeniem finansowym dla owych projektów mogą być dotacje unijne, 
przez które rozumie się środki finansowe przekazywane instytucjom na zasadzie 
refundacji już poniesionych kosztów kwalifikowanych, ponoszonych na realizację  
projektu. Źródłem dotacji dla badanych przedsiębiorców jest Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego. Sposób korzystania z tych dotacji określa tzw. program 
operacyjny, czyli dokument opisujący cele, kryteria i procedury korzystania z dota-
cji unijnych oraz z budżetu państwa, dla danego rodzaju wsparcia. 
 Zarządzanie projektem winno się odbywać zgodnie z określoną metodyką. Jej 
najbardziej znaną, cenioną w świecie i powszechnie stosowaną  postać opracowało  
Stowarzyszenie Project Management Institute2. 
 Inną propozycją metodyczną w dziedzinie zarządzania projektem jest koncep-
cja zwana PRINCE. Opracowano ją w Wielkiej Brytanii w oparciu o wieloletnie 
doświadczenia związane z realizacją ogromnej liczby projektów. PRINCE − czyli 
PRojects IN Controlled Environments (projekty w sterowalnym otoczeniu) jest 
zarejestrowanym i zastrzeżonym znakiem handlowym przez Office of Government 
Commerce, a prawa autorskie pozostają w posiadaniu Rządu Wielkiej Brytanii.  
W 1996 roku powstała zmodyfikowana wersja tej metody pod nazwą PRINCE-2, 
dostosowana do potrzeb różnych typów projektów. 
 Wreszcie warto wymienić metodę zarządzania projektem, która jest szczegól-
nie ważna z punktu widzenia prowadzonych tu rozważań, jest nią Project Cycle 
Management. Metoda ta przeznaczona jest do  zarządzania projektami finansowa-
nymi ze środków Unii Europejskiej, w szczególności zaś tzw. projektami szkole-
niowymi. Metoda ta została opracowana w 1991 roku na zlecenie Komisji Europej-
skiej. W Polsce w roku 2004 Ministerstwo Gospodarki, Polityki Społecznej i Pracy 
wydało podręcznik opisujący tę metodę w kontekście zarządzania projektami finan-
sowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 Znajomość tych metod oraz właściwe ich stosowanie stwarza możliwość osią-
gnięcia skuteczności w zarządzaniu projektem. Dla instytucji korzystających z fun-
duszy unijnych istotne jest zwłaszcza poznanie i poprawne stosowanie tych metod, 
które dotyczą zarządzania projektem współfinansowanym ze środków UE. Dla 
instytucji korzystających z funduszy strukturalnych (a te są dostępne od momentu 
akcesji Polski do Unii Europejskiej), ważne jest również uświadomienie kilku kar-
dynalnych zasad. Zatem winny one wiedzieć, iż:   

                                                 
2  Duncan W.R., Guide to the Project Management Body of Knowledge – PMBOK Guide, 

Project Management Institute, Newton Square, Pennsylvania 1996. 
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− dofinansowanie adresowane jest wyłącznie dla projektów, 
− dofinansowanie ma charakter refundacji już poniesionych kosztów, 
− refundowane są wyłącznie koszty kwalifikowane, tj. koszty wskazane 

przez Komisję Europejską w rozporządzeniu, 
− maksymalny poziom refundacji kosztów określony jest programach opera-

cyjnych, 
− aby uzyskać dofinansowanie, każdy projekt przechodzi ocenę formalną  

i merytoryczno-techniczną, 
− podstawą do otrzymania dotacji są: podpisana umowa dotacyjna, realizacja 

projektu zgodnie z dokumentacją aplikacyjną, zapłacona faktura dla wyko-
nawcy/dostawcy. 

 Komisja Europejska wyznaczyła również standardy zarządzania wszystkimi 
projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Europejskiego Funduszu Społecznego, które obowiązują w Polsce w latach 2004-
2013. Standardy te zawarto w podręcznikach do programów operacyjnych, uzupeł-
nieniach do nich, rozporządzeniach, generatorze wniosków i we wzorach dokumen-
tów aplikacyjnych dostępnych na stronach internetowych poszczególnych progra-
mów operacyjnych. Najważniejsze w analizie poziomu skuteczności pozyskiwania 
dotacji jest więc przestrzeganie standardów postępowania założonych przez dar-
czyńców i wyznaczone przez nich instytucje.  
 Warto również uświadomić, iż zarządzanie projektem współfinansowanym  
z UE rozpoczyna się z chwilą powstania potrzeby u pomysłodawcy projektu,  
a kończy z chwilą otrzymania dotacji. Ponadto jednostka aplikująca musi zagwaran-
tować trwałość celów projektu przez kolejne 5 lat3. 
 
 
2. Charakterystyka badanych projektów 
 
 Zidentyfikowany pierwszy projekt pn. „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka 
innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia stanowi technologiczną pod-
stawę do pozostałych kolejnych projektów. Zarząd WMPNT zaplanował w ramach 
projektu następujące działania i infrastrukturę: 

− utworzenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych (MCPD), 
− stworzenie warunków na bazie MCPD oraz infrastruktury budowlanej  

i technicznej dla rozwoju nowoczesnych usług telemedycznych, 
− stworzenie medycznych, statystycznych i multimedialnych baz danych dla 

potrzeb nauki, edukacji i biznesu, 

                                                 
3  Białynicki-Birula P., Hauser J., Jakubowska B., Sartorius W., Korzystanie z funduszy 

Unii Europejskiej, Kraków 1999. 
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− wyposażenie laboratorium multimedialnego dla opracowywania materia-
łów multimedialnych dla lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek (e-learning), 

− utworzenie ośrodka i infrastruktury dla testowania innowacyjnych projek-
tów w zakresie e-zdrowia, np. EKP, telekonsultacji, systemów e-lear-
ningowych, 

− powołanie Centrum Doradztwa Biznesowego i Patentowego (CDBiP).  
 Za beneficjentów końcowych całego przedsięwzięcia uznano: osoby zaintere-
sowane medycyną, pacjentów, lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów, studentów me-
dycyny i farmacji, pracowników naukowych i dydaktycznych, przedsiębiorców  
i ich pracowników oraz uczelnie. 
 Kolejny projekt WMPNT dotyczył utworzenia Akademickiego Inkubatora 
Innowacyjności jako narzędzia wspomagającego powstawanie nowych przedsię-
biorstw łączących w sobie technologie informatyczne i medyczne. Fundusze z UE 
za pośrednictwem WMPNT służą dokapitalizowaniu nowo tworzonych spółek ka-
pitałowych. WMPNT może maksymalnie wnieść do 200 000 euro do kapitału za-
kładowego nowo tworzonego podmiotu gospodarczego, którego działalność ma 
charakter innowacyjny w obszarach IT i medycyny.WMPNT zgodnie z podpisaną 
umową dotacyjną może utworzyć cztery spółki kapitałowe, w których może objąć 
do 49% udziałów lub akcji. Jedną ze spółek, której powstanie zaplanowano na eta-
pie przygotowywania wniosku aplikacyjnego do działania 3.1., był Elektroniczny 
Rekord Pacjenta Sp. z o.o. Działalność spółki w przyszłości będzie koncentrować 
się na świadczeniu e-usługi polegającej na umożliwieniu każdemu obywatelowi 
zbieranie i przeglądanie jego danych medycznych historycznych przez stronę www 
oraz dostępową kartę procesorową.  
 Trzeci badany projekt WMPNT polegał na utworzeniu i rozwoju ogólnopol-
skiego klastra e-zdrowie. Przykład takiego klastra e-zdrowie stanowi sieć podmio-
tów ze sobą współpracujących, lecz niekonkurujących. Klaster e-zdrowie składa się 
z 14 podmiotów, w tym 11 przedsiębiorstw. Celem klastra jest wytworzenie opro-
gramowania do świadczenia e-usługi pn. Elektroniczny Rekord Pacjenta oraz zakup 
serwerów i macierzy dyskowych. Zaplanowany efekt końcowy, czyli powstanie e-
usługi Elektroniczny Rekord Pacjenta służyć ma operatorowi takiej usługi, który 
zostanie wybrany po jej opracowaniu i wdroży ją w skali ogólnopolskiej. Dodatko-
wo po zakupieniu sprzętu będzie możliwe świadczenie usługi polegającej na ho-
stingu i archiwizowaniu danych, w tym danych medycznych. 
 Kolejny badany projekt to system komunikacji zbiorowej pn. „Samorządowy 
Informator SMS”, który służy komunikacji między gminą a jej mieszkańcami. 
Spółka SISMS i administratorzy w gminach informują przy pomocy SMS-ów  
w bardzo krótkim czasie o ważnych sprawach każdego zarejestrowanego w syste-
mie obywatela. Informacje wysyłane z wyprzedzeniem o bliskich zagrożeniach dają 
mieszkańcowi szansę, by uchronić się przed utratą zdrowia lub nawet życia, a także 
przed znacznymi stratami materialnymi. Coraz częstsze występowanie gwałtow-
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nych zjawisk atmosferycznych, katastrof, poważnych awarii przemysłowych oraz 
innych zagrożeń zdeterminowało powstanie innowacyjnego systemu teleinforma-
tycznego Samorządowy Informator SMS. Aby się zarejestrować, wystarczy wysłać 
SMS pod wskazany numer telefonu, i od tego momentu otrzymywać bezpłatnie 
wiadomości SMS z  informacjami o: 

− imprezach kulturalnych i sportowych, 
− zagrożeniach, np. wichury, gwałtowne burze, powodzie, katastrofy, 
− awariach, np. brak prądu, brak gazu, brak wody, zamknięta droga, przerwa 

w dostawie ciepła, 
− bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych, 
− edukacji szkolnej i przedszkolnej, 
− sesjach rady gminy, 
− czasie otwarcia placówek, np.: urzędów, ośrodków zdrowia. 

 
 
Podsumowanie – efekty e-usług i płaszczyzny współpracy 
 
 Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny jako instytucja oto-
czenia biznesu i jednostka zarządzająca ogólnopolskim klastrem e-zdrowie może 
zaoferować po zakończeniu realizacji projektu następującą infrastrukturę i usługi: 

− wynajem laboratoriów filmowych mobilnych i stacjonarnych wraz z obsłu-
gą do tworzenia opracowań, filmów, seriali naukowo-dydaktycznych, TV 
cyfrowej dla potrzeb nauczania i wymiany doświadczeń na odległość, 

− udostępnianie usług kolokacji i hostingu w ramach największego w Polsce 
Medycznego  Centrum Przetwarzania Danych, 

− wynajem oprogramowania za pośrednictwem sieci w modelu ASP, np. 
Elektronicznego Rekordu Pacjenta czy oprogramowania do zarządzania 
zakładem opieki zdrowotnej, 

− wynajem laboratorium teleradiologicznego, 
− wynajem powierzchni biurowej dla innowacyjnych firm, 
− zakładanie firm innowacyjnych poprzez wejście kapitałowe do 200 000 eu-

ro. 
 Z kolei spółka SISMS oferuje innowacyjną usługę komunikacji zbiorowej 
między samorządem lokalnym a mieszkańcami przy pomocy SMS-ów. Jest to naj-
szybszy na świecie system przesyłania dużej liczby krótkich komunikatów do oby-
wateli. 
 Zasoby kadrowe wykorzystane w ww. projektach pochodzą z wymienionych 
w artykule dwóch firm, a do cech charakterystycznych ich współpracy zaliczyć 
należy: 

− wspólny transfer technologii wykorzystywanych do produkcji oprogramo-
wania do e-usług, 
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− wspólny transfer wiedzy dzięki wspólnym szkoleniom, konferencjom, spo-
tkaniom roboczym, 

− interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania ważnych problemów  
w projektach, 

− otwartość na współpracę, 
− dużą elastyczność myślenia i działania. 

 Takie wyniki obserwacji współpracy między tymi dwoma spółkami wskazują, 
iż występuje efekt synergii między instytucją otoczenia biznesu (WMPNT) a sa-
mym biznesem (SISMS). Być może synergia w tym badanym przypadku jest tak 
łatwo zauważalna i posiada pozytywny charakter, gdyż przedsiębiorstwa te nie są 
konkurentami. 
 Kolejnym zaobserwowanym zjawiskiem towarzyszącym owym projektom jest 
fakt współfinansowania ich z funduszy unijnych i budżetu państwa. Pewne jest, iż 
taki akcelerator pomysłów przeobrażających się szybko w projekty nie powstałby 
bez udziału środków pomocowych. Obserwacja pracy zespołowej w większości 
młodych ludzi dowodzi, iż potrafią oni szybko i prawidłowo dostosować się do 
wysokiego stopnia formalizacji, jaki cechuje zarządzanie projektem współfinanso-
wanym z UE. 
 Interesującym efektem pracy przy tworzeniu wymienionych e-usług jest zja-
wisko pewności sukcesu, jakie towarzyszy przy powstawaniu ww. projektów. Ka-
dra zarządzająca, jak i pracownicy wierzą w osągnięcie sukcesu rynkowego.  
W szczególności na sukces nastawiona jest kadra zarządzająca. W ich pracy zauwa-
żyć można oprócz profesjonalizmu bardzo duże zaangażowanie i poświęcenie. 
 Posumowując wyniki obserwacji tych projektów, można stwierdzić jedno-
znacznie, iż w badanych przypadkach występuje efekt synergii. Ponadto kluczową 
korzyścią wskazaną przez obie spółki jest współpraca interpersonalna i technolo-
giczna. 
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PROJECT MANAGEMENT CO-FINANCED FROM EU −  
CASE STUDIES OF INNOVATIVE E-SERVICES. 

 
 

Summary 
 
 The purpose of this article is to present four identified innovative projects, co-
financed from the Innovative Economy Operational Program 2007-2013 of 3.1, 5.1, 5.3 
and 8.1. 
 Each of the examined projects was associated with the development of e-services 
sector in Poland. 
 The first three projects were implemented by the Wroclaw Medical Science and 
Technology Park Sp. z o.o. (Actions 3.1, 5.1, 5.3), fourth by the SISMS Sp. z o.o. (Ac-
tion 8.1). 
 Author adopted as a primary method of testing-participant observation, and the 
period under observation are the years from 2005 to 2010. 
 Analyzed examples because of their high achievement and nationwide coverage,  
can serve as good examples of successful implementation of e-services in Poland, and 
examples of institution business environment cooperate with business. 
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KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI W ŚWIETLE RAPORTÓW THE 
GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2009–2010 ORAZ THE GLOBAL 

INFORMATION TECHNOLOGY REPORT 2008-2009 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rozwój gospodarki determinowany jest znaczną liczbą czynników, które  
w zdecydowanej większości wydają się ze sobą powiązane. W zależności od etapu, 
na jakim znajduje się system gospodarczy, wskazać można jego odmienną charakte-
rystykę oraz inną hierarchię ważność faktorów wpływających na konkurencyjność. 
Siłą napędową słabiej rozwiniętych gospodarek są zasoby naturalne, udział w po-
czątkowej fazie łańcucha dodawania wartości (półprodukty nisko przetworzone  
o niewielkim skomplikowaniu) czy tania siła robocza, której możliwość zaangażo-
wania idzie często w parze ze stabilizacją i inwestycjami zagranicznymi. W miarę 
przechodzenia przez kolejne fazy rozwojowe na pierwszy plan wysuwają się czyn-
niki decydujące o efektywności, zróżnicowaniu, zaawansowaniu czy wyrafinowa-
niu rynku, procesów produkcji, usług. Powszechnie znane jest twierdzenie mówią-
ce, że jednym z kluczowych czynników sukcesu jest technologia komunikacyjna  
i informatyczna (ICT), a kraje, które postrzegane są jako społeczeństwa informa-
cyjne, opierają swoją siłę na rozwiązaniach z tego obszaru. 
 W publikacji podjęto dyskusję dotyczącą miejsca oraz czynników wpływają-
cych na konkurencyjność polskiej gospodarki, z akcentem położonym na technolo-
gie teleinformatyczne w odniesieniu do gospodarek świata. Rozważania dotyczą 
ciekawego momentu – głębokiego kryzysu o zasięgu światowym.  
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 W artykule wykorzystano jako źródła danych The Global Competitiveness 
Report 2009-20101 oraz The Global Information Technology Report 2008-20092 
opublikowane przez Światowe Forum Gospodarcze. Od 2005 roku ocena konku-
rencyjności opiera się na indeksie konkurencyjności (Global Competitiveness Index 
– GCI), który uwzględnia 113 czynników zgrupowanych w 12 filarach. Drugi  
z raportów od 2002 roku wykorzystuje Networked Readiness Index (NRI) obejmu-
jący 9 filarów i 68 zmiennych3. Oba dokumenty w zamyśle Forum Gospodarczego 
stanowić mają pomoc krajom w identyfikowaniu czynników rozwoju oraz ocenę 
poszczególnych gospodarek w ujęciu regionalnym i globalnym. Więcej o przyjętej 
metodologii znaleźć można w przedmiotowych publikacjach. 
 
 
1. Zmiany w rankingu GCI oraz zależność GCI i NRI  
 
 Zestawienie wyników The Global Competitiveness Report 2009-2010 oraz 
The Global Competitiveness Report 2008-2009 ukazuje, iż w obu badanych okre-
sach pierwsza dziesiątka najbardziej konkurencyjnych gospodarek reprezentowana 
jest przez te same kraje. Nastąpiła jedynie zmiana miejsc w rankingu. Swoją ubie-
głoroczna pozycję zachowały 3 gospodarki, 3 wspięły się o jedno miejsce, 1 gospo-
darka spadła o jedna pozycję, 3 natomiast przemieściły się o 2 miejsca w rankingu.  
 Światowy kryzys ujawnił się w raporcie w postaci ogólnego spadku konku-
rencyjności poszczególnych krajów, i tak dla grupy Top-10 odnotowano średnią 
wartość indeksu 5,45 w stosunku do zeszłorocznej wartości 5,51 w 7-punktowej 
skali. Autorzy raportu poświęcają część miejsca komentarzom dotyczącym wysu-
nięciu się na pozycję najbardziej konkurencyjnej gospodarki świata Szwajcarii, 
zabierając jednocześnie to miano Stanom Zjednoczonym. Wśród opinii zwraca się 
uwagę na stabilne zachowanie się gospodarki szwajcarskiej w warunkach nieciągło-
ści przy ujawnieniu się w niektórych obszarach słabości gospodarki amerykańskiej. 
 Podobną sytuację jak w grupie liderów rankingu obserwujemy w grupie kra-
jów, które uplasowały się w tegorocznej edycji na miejscach 11-20. 9 z 10 krajów 
zajmowało miejsca w drugiej dziesiątce także w zeszłym roku, jedynie Islandia 
ustąpiła miejsca (spadek z pozycji 20. na 26.) Nowej Zelandii, która awansowała  
z pozycji 24. O 6 miejsc spadła Republika Korei (z 13. na 16.), Tajwan przesunął 
się o 5 pozycji z miejsca 17. na 12. 

                                                 
1  Schwab K. (ed.), The Global Competitiveness Report 2009–2010, World Economic Fo-

rum, Geneva 2009. 
2  Dutta S., Mia I. (ed.), The Global Information Technology Report 2008-2009, World 

Economic Forum, INSEAD, Geneva 2009. 
3  Opis struktury indeksu znaleźć można w: Kuczera K., Zaawansowanie wykorzystania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce w światle raportu The Global Information 
Technology Report 2008-2009, Zeszyty Naukowe US nr 544, Szczecin 2009. 
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 Dokonana pobieżna klasyfikacja grupująca kraje, które uplasowały się w po-
szczególnych ćwiartkach rankingu, nie wykazała zróżnicowania w zmianach pozy-
cji w poszczególnych grupach. Tym samym nie potwierdziły się przypuszczenia 
autora, iż wśród państw, które zajęły wyższe pozycje, będzie liczniejsza grupa 
umacniających się krajów, awansujących na wyższe miejsca, natomiast wśród kra-
jów z dalszej części rankingu znajdą się takie, które wyraźnie spadły w klasyfikacji. 
Zmiany pozycji w rankingu w poszczególnych ćwiartkach pokazano w tabeli 1. 
 

Tabela 1 
 

Liczby zmiany pozycji w rankingu według raportu 2009-2010 w stosunku do raportu 
2009-2008 w zależności od zajmowanej pozycji (ćwiartki) 

 
Ćwiartka rankingu 

Kierunek zmian 
1 2 3 4 

↑ 15 15 15 17 

⎯ 5 5 4 4 

↓ 13 13 14 13 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Schwab K. (ed.), The Global Competitive-
ness Report 2009-2010, World Economic Forum, Geneva 2009. 
 
 Kolejnym krokiem dyskusji jest zestawienie wyników rankingów The Global 
Competitiveness Report 2009-2010 oraz The Global Information Technology Re-
port 2008-2009. Analizując różnice w zajmowanych pozycjach w rankingach we-
dług obu indeksów – GCI i NRI – zauważyć można, iż siedem krajów uplasowało 
się na tych samych miejscach. Są to kraje, które zajęły zarówno wysokie lokaty 
(Finlandia – 6, Luxemburg – 21), jak i miejsca w środku stawki (Turcja – 61) oraz 
zdecydowanie w końcowej części (Zimbabwe – 132). Wśród kolejnych 15 krajów 
różnica wynosi 1 pozycję, 8 z nich należy do Top-20 wg GCI i NRI, jedynie 2 upla-
sowały się w drugiej połowie rankingów (El Salvador i Kenia – GCI odpowiednio 
77. i 98., NRI 78. i 97.). Największe odchylenie – 38 pozycji − uzyskała Jamajka, 
plasując się jako 91. gospodarka w zestawieniu konkurencyjności, zajmując jedno-
cześnie 53. pozycję w wykorzystaniu ICT, którego wysoka pozycja nie przełożyła 
się na ogólny stan gospodarki. Drugim krajem, który uzyskał różnicę ponad 30 
punktów, jest Brunei Darussalam – GCI 32., NRI 63., różnica 31, słabszy wynik 
zaangażowania w technologię teleinformatyczną nie przeszkodził w budowie kon-
kurencyjnej gospodarki. 
 Zauważyć można tendencję, iż kraje mogące pochwalić się silniejszą gospo-
darką uzyskały mniejsze odchylenia indeksów. W grupie 22 państw, których różni-
ce w indeksach wynoszą 0 lub 1 pozycję, aż 50% to kraje, które uplasowały się  
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w pierwszej ćwiartce rankingów, a jedynie 5% z nich zajmuje miejsce w czwartej 
części. Kraje zajmujące środkową część zestawienia uporządkowanego według 
wielkości odchyleń indeksów odnotowały odchylenie o 7 pozycji. Wartość tę przy-
jęto jako kryterium podziału zbiorowości na dwie prawie równe grupy – do 7. po-
zycji odchylenia włącznie oraz powyżej. Rozkład częstości występowania wartości 
mówiącej o przynależności do ćwiartki rankingu GCI potwierdził tezę, iż silniejsza 
korelacja pomiędzy zestawionymi indeksami występuje wśród gospodarek bardziej 
konkurencyjnych (rozwiniętych). Wiele przypadków wyraźnych odchyleń wśród 
słabszych krajów – zajmujących dalsze pozycje według GCI – sugeruje, z jednej 
strony, iż korzyści z dużego zaangażowania w technologię teleinformatyczną są 
dezawuowane przez inne oceniane czynniki konkurencyjności (NRI>GCI) oraz  
z drugiej, że gospodarki skutecznie wykorzystują potencjał inny niż ICT 
(GCI>NRI). Zależności te dla omówionych przypadków – odchylenie do 1 pozycji, 
do 7 oraz od 8 ukazano na rysunku 1. 
 
 
2. Wyniki gospodarki polskiej 
 
 Dość interesująca sytuacja pojawia się w przypadku Polski. W ostatnim ran-
kingu The Global Information Technology Report nasza gospodarka uplasowała 
się, spadając w stosunku do roku 2008 z 62. pozycji, na 69. miejscu. Analiza wyni-
ków cząstkowych pokazuje spore zróżnicowanie ocen w strukturze szeroko rozu-
mianego wykorzystania ICT. Najwyższą z otrzymanych, 20. pozycję, przyznali nam 
autorzy raportu za liczbę osób przyjętych na studia wyższe, 27. pozycję za wydatki 
na edukację jako procent GNI (Gross National Income). Na drugim biegunie 130. 
pozycja (na 134 gospodarki) za sukcesy rządu w promocji ICT, również 130. miej-
sce za obecność ICT w biurach administracji rządowej oraz 132. pozycja za priory-
tet nadany ICT przez polski rząd. Przekrojowe spojrzenie na wyniki raportu poka-
zuje niskie oceny we wszystkich 3 subindeksach NRI w obszarach zależnych od 
działań rządu i administracji centralnej, począwszy od ustalania priorytetów i wizji 
rozwoju gospodarki poprzez wykorzystywanie nowoczesnej technologii informa-
tycznej i telekomunikacyjnej w działalności administracji państwowej aż do regula-
cji prawnych i tworzenia warunków sprzyjających ICT, w tym kreowania warun-
ków konkurencyjności rynku w rozważanym obszarze. Zdecydowanie wyżej punk-
towani jesteśmy w ocenie warunków infrastrukturalnych wraz z kadrą i edukacją 
wyższą oraz w gotowości i wykorzystaniu technologii teleinformatycznej przez 
obywateli. 
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Rys. 1. Zależność miejsca w rankingu GCI oraz różnic w zajmowanych pozycjach  
w rankingach GCI i NRI 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Schwab K. (ed.), The Global Competitive-
ness Report 2009-2010, World Economic Forum, Geneva 2009 oraz Dutta S., Mia I. 
(ed.), The Global Information Technology Report 2008-2009, World Economic Forum, 
INSEAD, Geneva 2009 

 
 Jednocześnie pomimo pogarszającej się pozycji Polski w kontekście wykorzy-
stywania ICT jako ważkiego czynnika konkurencyjności awansowaliśmy w stosun-
ku do zeszłorocznego wyniku według kryterium konkurencyjności gospodarki o 7 
miejsc, z pozycji 53. na 46., wyprzedzając m.in. takie kraje jak Słowacja, Włochy 
czy Indie. Jest to największy awans wśród nowych członków Unii Europejskiej. 
Wbrew zasygnalizowanej tendencji, należąc do 2 ćwiartki rankingu GCI odnotowu-
jemy aż 23-miejscową różnicę między pozycjami w zestawianych rankingach, bę-
dąc 8. krajem (ex aequo z Chorwacją i Mali) pod względem największej różnicy 
zajmowanych miejsc. 
 Wśród 12 filarów cząstkowych ocen indeksu konkurencyjności najwyższą 
ocenę polska gospodarka otrzymała za rozmiar rynku widziany jako rynek lokalny 
oraz relacje import i eksportu (pozycja 20). Uwagę zwraca także 35. miejsce  
w filarze zdrowie i szkolnictwo podstawowe, w ramach którego zajęliśmy pierwszą 
pozycję wraz z 66 krajami we wskaźniku dotyczącym liczby przypadków malarii na 
100 tys. mieszkańców oraz we wskaźniku wpływ malarii na biznes. Wysokie 15. 
miejsce (ex aequo w grupie 24 państw) zajmujemy w kontekście zarażeń wirusem 
HIV. Wyraźnie jednak gorzej jesteśmy oceniani pod względem jakości szkolnictwa 
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podstawowego, przyjęć do szkół podstawowych czy oczekiwanej długości życia 
(odpowiednio 42., 47. i 45. pozycja). 
 Raczej do silnych stron zaliczyć powinniśmy przyjęcia do szkół średnich  
i wyższych, jakość edukacji matematycznej i naukowej oraz dostępność instytucji 
badawczych i szkoleniowych – wszystkie te oceny mieszczą się w pierwszej trzy-
dziestce rankingu. Słabsze wyniki w filarze edukacja wyższa i szkolenia przyznano 
nam za dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb gospodarki, jakość szkół za-
rządzania/biznesu czy powszechność kształcenia i rozwoju kadr. 
 Wyraźnie najgorsze noty wskazują na słabość infrastruktury, m.in.: jakość 
dróg – 127. miejsce (na 133 kraje!), jakość obiektów portowych – 121., miejsce  
i jakość infrastruktury do obsługi lotniczego transportu pasażerskiego – 97. miejsce. 
Wyniki te zbliżone są do transparentności uprawiania polityki rządu – 127., czy 
efektywności sądownictwa dla firm prywatnych – 114., lub uciążliwości sprostania 
wymogom administracji rządowej – 111. Przykładowe wyniki pozwalają uświado-
mić sobie znaczne różnice w cząstkowych wynikach. Oceny uzyskane przez polską 
gospodarkę w poszczególnych filarach ukazano na rysunku 2. Wyższa ocena prze-
kłada się na wyższą pozycję w rankingu konkurencyjności gospodarek. 
 Wśród wskaźników, które wydawać się mogą zależne od wykorzystania no-
woczesnych technologii teleinformatycznych, a w szerszym kontekście od wynika-
jącej stąd ogólnej dojrzałości rynku, zwrócić należy uwagę m.in. na orientację firm 
na potrzeby i zachowania klientów (pozycja 55.), wyrafinowanie klientów podczas 
analizy i podejmowania decyzji zakupowych (pozycja 41.), charakter przewagi 
konkurencyjnej – niskie koszty lub zasoby naturalne versus unikalne produkty lub 
rozwiązania (pozycja 53.), wyrafinowanie procesów produkcyjnych (pozycja 45.), 
udział krajowych firm eksportujących wyroby w łańcuchu dodawania wartości 
(pozycja 23.) oraz wykorzystanie wyrafinowanych narzędzi i technik marketingo-
wych (pozycja 32.). Zgrupowane faktory oceniono stosunkowo wysoko i można 
traktować je jako siły napędzające polską gospodarkę. Ich charakter potwierdza 
także osiągnięcie przez Polskę poziomu rozwoju, na którym o konkurencyjności 
świadczy zaawansowanie i złożoność biznesu oraz świadomość i coraz wyższe 
wymagania klientów, a także znaczny udział jakościowy krajowych firm w mię-
dzynarodowych procesach produkcji. 
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Rys. 2. Oceny uzyskane przez Polskę w 12 filarach konkurencyjności 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Schwab K. (ed.), The Global Competi-
tiveness Report 2009-2010, World Economic Forum, Geneva 2009. 

 
 Aby jednak obraz nie był jednostronny, konieczne jest zasygnalizowanie ta-
kich ocen jak: dostępność najnowszych technologii (pozycja 80.), wdrażanie naj-
nowszych technologii przez firmy (pozycja 67.) czy uwarunkowania prawne odno-
śnie do używania technologii informatycznych (pozycja 79.). Ponadto wśród naj-
bardziej problematycznych czynników dla biznesu wymienia się, obok regulacji 
podatkowych i dostępu do finansów, także nieefektywność urzędów. Przypomnę, iż 
administracja otrzymała w The Global Information Technology Report 2008-2009 
bardzo niskie noty za wykorzystanie ICT. 
 
 
3. Kierunki pożądanych zmian 
 
 Wynik Polski w The Global Competitiveness Report 2009-2010 po części był 
zasługą czynników, na które decydenci mają ograniczony wpływ, jak rozmiar ryn-
ku, niewielki wpływ malarii i HIV (ale już nie gruźlicy). Jako drugą grupę czynni-
ków wskazać można obserwowane zachowania nabywców i dostawców świadczące 
o coraz wyraźniejszej transformacji z ery industrialnej w kierunku społeczeństwa 
informacyjnego. To właśnie na ten obszar największe przełożenie ma wykorzysta-
nie narzędzi teleinformatycznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Wyraź-
nie gorzej zostaliśmy ocenieni w obszarach związanych z działaniami administracji 
i rządu. 
 Zdaniem autora silne strony polskiej gospodarki to przede wszystkim eduka-
cja, udział obywateli w budowie społeczeństwa opartego na wiedzy, przedsiębior-
stwa zdolne konkurować z firmami zagranicznymi. Oczekiwać można natomiast 
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poważniejszego spojrzenia przez władze na rozwiązania oparta na ICT. Poprawy 
wymaga zarówno obszar prawny, jak i efektywność obsługi obywateli i biznesu 
przez administrację na różnych poziomach zarządzania w celu tworzenia warunków 
niezbędnych dla nowoczesnej gospodarki. Ogólnodostępna sieć teleinformatyczna  
o wysokiej jakości usług pozwalająca na szybki i tani (darmowy) obieg informacji 
pozwala graczom rynku na podejmowanie trafnych decyzji z uwzględnieniem moż-
liwie szerokiej wiedzy, co wpływa na ogólną efektywność gospodarki. Ponadto 
klienci poinformowani stają się bardziej wymagający, a to wymusza coraz większą 
orientację producentów i dostawców na klientów, skutkując dojrzałością rynku  
i wymuszając ciągły wzrost innowacyjności. Dostęp do informacji pozwala także na 
korzystanie z rzadkich, odległych czy kosztownych zasobów, a dzięki temu umoż-
liwia oferowanie unikalnych dóbr czy usług.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Będąc w sytuacji beneficjenta środków Unii Europejskiej, a jednocześnie nie 
mając do zaoferowania wyjątkowo unikalnych czy rzadkich dóbr, np. turystycznych 
bądź zasobów naturalnych przy ambicjach innego udziału w gospodarce światowej 
niż jako zagłębie taniej siły roboczej, rozsądna i ekonomicznie uzasadniona wydaje 
się intensyfikacja tworzenia warunków dla gospodarki elektronicznej umożliwiają-
cej wirtualizację wielu aspektów życia obywateli i funkcjonowania firm. Przedsta-
wione dane liczbowe potwierdzają, iż w wyraźnej większości kraje zajmujące wy-
sokie miejsca wg indeksu GCI pochwalić się mogą jednocześnie dobrymi wynikami 
w wykorzystaniu technologii informatycznej i telekomunikacyjnej. Wsparcie czyn-
ników, które zaowocowały wzrostem siły naszej gospodarki, faktorami pożądanymi 
na tym etapie rozwoju, związanymi z szeroko pojętymi rozwiązaniami „e-” stać się 
może katalizatorem dalszego umacniania się pozycji Polski w regionie i na świecie. 
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COMPETITIVENESS OF POLISH ECONOMY ACCORDING  
TO THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2009-2010  

AND THE GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY REPORT 2008-2009 
 
 

Summary 
 
 The paper focuses on the relation between the competitiveness of economy and 
the level of use of information and communication technologies (ICT). The author dis-
cusses changes in competitiveness rankings in last two years compared with those in-
volving ICT. The study was based on the last issues of The Global Competitiveness 
Report and The Global Information Technology Report published by World Economic 
Forum. Some attention is devoted to Polish economy to outline some barriers and ex-
pectations of changes in our country. 
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SPÓŁEK SEGMENTU TECHNOLOGII IT 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Na rynku usług informatycznych i telekomunikacyjnych nieustannie zachodzą 
dynamiczne zmiany. Polski sektor teleinformatyczny, wykorzystując potencjał 
intelektualny i technologiczny, a także uwzględniając oczekiwania klientów, staje 
się bardziej innowacyjny. Szybki rozwój sektora teleinformatycznego wspierany 
jest w znacznej mierze przez inwestorów giełdowych. W kolejnych latach funkcjo-
nowania Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych spółki branż informatycz-
nej i telekomunikacyjnej, dopuszczone do obrotu na giełdzie, cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem inwestorów. Wzorem doświadczeń giełd europejskich GPW 
w Warszawie wyodrębniła spółki innowacyjnych technologii, tworząc 28 kwietnia 
2000 roku Segment Innowacyjnych Technologii (SiTech), do którego w momencie 
utworzenia należało jedynie 12 spółek1. Wraz z nową segmentacją na GPW w War-
szawie, obowiązującą od 2 kwietnia 2007 roku, nastąpiła likwidacja segmentu Si-
Tech. Papiery wartościowe wszystkich spółek notowanych na rynku regulowanym 
zakwalifikowane zostały do trzech segmentów (5 PLUS, 50 PLUS i 250 PLUS)2,  
w których jedynym kryterium kwalifikacji stała się wartość kapitalizacji spółki.  

                                                 
1  Markowski L., Wędrowska E., Analiza inwestycji kapitałowych Segmentu Innowacyjnych 

Technologii na tle pozostałych segmentów spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych, Wiado-
mości Statystyczne 2004. 

2  Rocznik Giełdowy 2008. Dane statystyczne za rok 2007, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie, 2008, s. 13. 
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W styczniu 2010 roku na GPW w Warszawie krajobraz segmentu IT nakreślały trzy 
sektory: telekomunikacja (7 spółek), informatyka (32 spółki), media (14 spółki). 
 Celem artykułu jest klasyfikacja spółek sektora IT notowanych w okresie 
2005-2008 w oparciu o szereg zmiennych określających atrakcyjność inwestycyjną 
spółek. Zbadano również, czy wytypowane zmienne dobrze dyskryminują uzyskane 
skupienia, to znaczy, czy okazały się istotne w procedurze klasyfikacji. 
 
 
1. Charakterystyka danych segmentu IT 
 
 Poddane badaniu sektory giełdy warszawskiej charakteryzowane są poprzez 
subindeksy sektorowe, opierające się na metodologii indeksu WIG i uwzględniające 
dochody z tytułu dywident i praw poboru. Rysunek 1 prezentuje wartości kursów 
indeksów, WIG-informatyka, WIG-telekomunikacja, WIG-media, opisujących 
kondycję giełdową sektorów: informatycznego, telekomunikacji i mediów. Wykre-
sy trzech subindeksów wskazują na znaczącą korektę giełdową, która nastąpiła po 
prawie czteroletniej fazie wzrostów (hossy) panującej na GPW w Warszawie. Nale-
ży jednak zauważyć, że spadek wartości poszczególnych indeksów nie następował 
równomiernie. Najwcześniej, bo już od sierpnia 2007 roku, skutki niekorzystnej 
koniunktury odczuł indeks sektora informatycznego. Znacznie później, bo wraz  
z początkiem roku 2008, silnym trendem spadkowym cechował się indeks reprezen-
tujący spółki mediów. Relatywnie najsłabszym i najpóźniejszym spadkiem (paź-
dziernik 2008) w stosunku do pozostałych indeksów odznaczał się indeks WIG-
telekomunikacja, który charakteryzował się również najniższą zmiennością swoich 
notowań. 
 Klasyfikacji spółek segmentu IT dokonano w oparciu o próbę obejmującą 
okres od stycznia 2005 roku do grudnia 2008 roku. W badaniu założono, że inwe-
storzy charakteryzują się miesięcznym horyzontem inwestycyjnym, dlatego też 
bazę obliczeniową stanowiły historyczne szeregi czasowe miesięcznych stóp zwro-
tu. W badanym okresie odnotowano 26 spółek segmentu IT charakteryzujących się 
nieprzerwanymi notowaniami, wśród których 14 należało do branży informatycz-
nej, 8 do branży mediów i 4 do branży telekomunikacji. Zestawienie podaje tabela 
1. 
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Rys. 1. Poziomy kursów subindeksów sektorowych segmentu IT w okresie I 2005  
– XII 2008. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Tabela 1 

 
Przynależność sektorowa spółek segmentu IT 

 
Sektor Spółki (nazwy skrócone) 

Informatyka 
ACP, ATM, BCM, CMP, CMR, ELZ, IBS, MCL, OPT, SME, 
SGN, TEX, TLX, WAS 

Telekomunikacja MNI, MTL, NET, TPS 
Media AGO, ATG, IGR, MZA, PGM, PWK, TVN, WSP 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Analizę atrakcyjności inwestycyjnej spółek sektora IT oparto na trzech mia-
rach, będących podstawowymi kryteriami podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
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Wzięto pod uwagę zarówno rentowność walorów, jak i charakteryzujące je ryzyko. 
W tym celu posłużono się średnią stopą zwrotu oraz odchyleniem standardowym 
jako miarą ryzyka całkowitego inwestycji w dany walor. Trzecią zmienną stanowił 
współczynnik beta, będący miarą ryzyka systematycznego, czyli miernikiem wraż-
liwości zmian stóp zwrotu poszczególnych walorów na zmiany koniunktury gieł-
dowej, wyrażonej indeksem giełdowym WIG3. 
 
 
2. Klasyfikacja spółek giełdowych sektorów informatyka, telekomunikacja  

i media 
 
 Klasyfikacji badanych spółek dokonano jedną z metod klasyfikacji bezwzor-
cowej, tj. metodą k-średnich. Metoda k-średnich jest jedną z niehierarchicznych 
metod klasyfikacyjnych i wymaga na początku procedury arbitralnej decyzji o licz-
bie klas, na które będzie podzielony zbiór operacyjnych jednostek taksonomicz-
nych. Dokonano zatem wstępnie symulacyjnych podziałów badanych spółek meto-
dą Warda, by ustalić najbardziej optymalną liczbę podgrup, na jakie dokonany zo-
stanie podział spółek. Idea metody k-średnich polega na podziale zbioru operacyj-
nych jednostek taksonomicznych na k grup, tak aby minimalizować zmienność 
wewnątrz skupień, jednocześnie maksymalizując zmienności między skupieniami4.  
 W klasyfikacji badanych spółek ustalono liczbę klas równą 5 oraz liczbę itera-
cji 10, a jako sposób wyznaczania wstępnych centrów skupień wybrano metodę,  
w której najpierw odległości między wszystkimi obiektami są sortowane, a następ-
nie na wstępne centra skupień wybierane są obiekty o stałych interwałach. Celem 
grupowania jest ustalenie, w jaki sposób spółki scharakteryzowane trzema zmien-
nymi (średnia stopa zwrotu, odchylenie standardowe stóp zwrotu oraz współczyn-
nik beta) w kolejnych latach 2005-2008 przypisywane zostają do określonych klas. 
Pozwoli to sprawdzić, czy spółki objęte badaniem tworzą skupienia, które można 
sensownie zinterpretować, a także w jakim stopniu przyjęte zmienne dyskryminują 
te skupienia. W identyfikacji skupień pomocne są także wykresy, na których za-
mieszczono wartości średnie analizowanych zmiennych dla każdego skupienia. 
 Wyniki klasyfikacji badanych spółek scharakteryzowanych wytypowanymi 
zmiennymi w roku 2005 zamieszczono w tabeli 2.  
 

                                                 
3  Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościo-

wych, Wig Press, Warszawa 1998. 
4  Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu 

zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989. 
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Tabela 2 
 

Wyniki grupowania spółek metodą k-średnich (rok 2005) 
 

Wartości średnie dla skupień 
Skupienie Elementy skupienia Średnia stopa 

zwrotu 
Odchylenie 

standardowe 
Współczynnik 

beta 

I 
ACP, ATM, BCM, CMP, ELZ, 
MNI, SME, TVN, WAS 

5,640 10,945 0,851 

II IGR, PGM, PWK 4,744 22,478 -0,552 
III IBS, MTL, MZA, TEX, TLX -1,489 12,919 0,340 
IV MCL, OPT, SGN, WSP -1,406 8,555 0,417 
V AGO, ATG, CMR, NET, TPS 0,966 6,761 0,779 

 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem procedury grupowania metodą 
k-średnich w programie STATISTICA. 
 
 Skupienie I, najliczniejsze, zawierające 9 spółek, charakteryzuje się jednocze-
śnie największą średnią stopą zwrotu oraz największą wartością współczynnika 
beta. Do skupienia II zaklasyfikowane zostały jedynie trzy spółki, które wyróżniały 
się również wysoką stopą zwrotu, lecz jednocześnie wysokim ryzykiem i ujemnym 
średnim współczynnikiem beta. Spółki skupień III i IV charakteryzowały się ujem-
nymi średnimi stopami zwrotu oraz zbliżonym współczynnikiem beta, jednak spół-
ki należące do skupienia III charakteryzowały się większym ryzykiem. Spółki skla-
syfikowane do skupienia V charakteryzowały się najniższym ryzykiem (najmniej-
sze średnie odchylenie standardowe stóp zwrotu), ale i niewielką, lecz dodatnią 
średnią stopą zwrotu. 
 W tabeli 3 zamieszczone zostały elementy wyróżnionych skupień, do jakich 
zaklasyfikowano badane spółki w oparciu o wyróżnione zmienne.  
 Skupienie I charakteryzuje się najwyższą średnią stóp zwrotu i jednocześnie 
największym ryzykiem (średnie odchylenie standardowe stóp zwrotu wynosi aż 
25,192). Skupienie II również wyróżnia się wysoką średnią stopą zwrotu, lecz  
jednocześnie znacznie niższym ryzykiem całkowitym (odch. stand.) i systematycz-
nym (beta) niż spółki skupienia I. Dla spółek należących do skupień III i IV wystę-
puje zbliżona średnia stopa zwrotu, przy czym ryzyko inwestycyjne dla spółek sku-
pienia III jest znacznie wyższe niż dla spółek skupienia IV. Skupienie V jako jedy-
ne cechuje się ujemną średnią stopą zwrotu i jednocześnie względnie wysokim 
ryzykiem. 
 Wyniki klasyfikacji spółek na podstawie badanych zmiennych za rok 2007 
przedstawiono w tabeli 4. Maksymalna wartość średnich stóp zwrotu dla uzyska-
nych skupień jest niższa od analogicznej dla skupień uzyskanych na podstawie 
danych za rok 2006. Największą wartość średniej stopy zwrotu uzyskano dla sku-
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pienia II, do którego należą tylko cztery spółki. Dla dwóch skupień (I i V) średnia 
stóp zwrotu jest ujemna oraz występują zbliżone wartości średnich odchyleń stan-
dardowych stóp zwrotu oraz współczynników beta. Najliczniejsze skupienie III, 9 
spółek, charakteryzuje się niewielką dodatnią stopą zwrotu i najniższym ryzykiem, 
zarówno całkowitym, jak i systematycznym. Skupienie IV cechuje się natomiast 
największym poziomem obu rodzajów ryzyka. 
 

Tabela 3 
 

Wyniki grupowania spółek metodą k-średnich (rok 2006) 
 

Wartości średnie dla skupień 
Skupienie Elementy skupienia Średnia stopa 

zwrotu 
Odchylenie 

standardowe 
Współczyn-

nik beta 

I 
IGR, MNI, MTL, MZA, PGM, 
PWK, SNE 

9,204 25,192 1,143 

II ATG, ATM, CMR, ELZ, MCL 9,022 12,302 0,099 
III IBS, TLX, WAS 2,345 14,778 1,148 

IV 
ACP, CMP, SGN, TEX, TPS, 
TVN, WSP 

2,287 7,876 0,525 

V AGO, BCM, NET, OPT -2,770 10,486 0,527 
 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem procedury grupowania metodą 
k-średnich w programie STATISTICA. 
 

Tabela 4 
 

Wyniki grupowania spółek metodą k-średnich (rok 2007) 
 

Wartości średnie dla skupień 
Skupienie Elementy skupienia Średnia stopa 

zwrotu 
Odchylenie 

standardowe 
Współczyn-

nik beta 
I CMP, CMR, IGR, MNI, WAS -1,012 11,520 0,825 
II ACP, ATG, SME, TEX 4,894 13,681 1,183 

III 
AGO, BCM, ELZ, MCL, NET, 
TLX, TPS, TVN, WSP 

0,945 7,443 0,419 

IV IBS, MZA, OPT, PWK 0,449 27,729 2,982 
V ATM, MTL, PGM, SGN -6,792 13,804 0,898 

 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem procedury grupowania metodą 
k-średnich w programie STATISTICA. 
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 Tabela 5 prezentuje wyniki klasyfikacji spółek na podstawie badanych zmien-
nych za ostatni rok analizy, a mianowicie rok 2008. Średnie stopy zwrotu dla 
wszystkich skupień są ujemne, lecz najwyższe dla skupienia IV, złożonego głównie 
ze spółek telekomunikacyjnych. Spółki tego skupienia odznaczają się również naj-
niższym poziomem ryzyka całkowitego i systematycznego. Najgorszymi wynikami 
w kontekście średniej stopy zwrotu odznaczały się spółki skupienia III, złożonego 
w większości ze spółek sektora informatyka. Spółki tego sektora zanotowały naj-
wcześniejszy spadek wartości swoich akcji w roku 2008, jak pokazano to w punkcie 
1.  
 

Tabela 5 
 

Wyniki grupowania spółek metodą k-średnich (rok 2008) 
 

Wartości średnie dla skupień 
Skupienie Elementy skupienia Średnia stopa 

zwrotu 
Odchylenie 

standardowe 
Współczynnik 

beta 

I 
BCM, CMP, MZA, NET, 
SME, TLX 

-2,302 12,450 0,536 

II 
ACP, AGO, ATM, ELZ, 
MNI, TVN, WAS 

-5,643 8,141 0,597 

III 
CMR, IBS, IGR, MCL, 
PWK, TEX 

-10,357 12,902 1,061 

IV MTL, TPS, WSP -0,264 6,685 0,293 
V ATG, OPT, PGM, SGN -1,936 23,172 0,953 

 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem procedury grupowania metodą 
k-średnich w programie STATISTICA. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Stosując metodę k-średnich, dokonano podziału spółek giełdowych sektorów 
informatyka, telekomunikacja i media w latach 2005-2008. Należy podkreślić, iż 
wyniki analizy wariancji wskazywały, że wszystkie uwzględnione zmienne dobrze 
dyskryminują skupienia, co oznacza, że zmienne te okazały się istotne w procesie 
grupowania. Analiza wyodrębnionych skupień wykazała, że większość spółek sek-
tora telekomunikacji znajdowała się w skupieniach o relatywnie niewysokich po-
ziomach stóp zwrotu i jednocześnie relatywnie niskich wartościach ryzyka. Ponadto 
spółki sektora informatyka, odznaczając się najwyższą wrażliwością na zmiany 
koniunktury giełdowej (beta), w większości przypadków klasyfikowały się w sku-
pieniach o najwyższych stopach zwrotu i często o najwyższym poziomie ryzyka 
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całkowitego. Spółki tego sektora zanotowały również najsilniejszy wpływ nega-
tywnej sytuacji na giełdzie, na kursy swoich akcji, co pokazują wyniki klasyfikacji 
dla roku 2008. Segment IT jest zatem niejednorodny pod względem atrakcyjności 
inwestowania na polskim rynku kapitałowym. 
 Uzyskane efekty grupowania mogą być również interesującą wskazówką dla 
inwestorów w kontekście budowy portfela papierów wartościowych. Inwestor może 
dokonywać wyboru jednorodnych walorów, kształtujących jego portfel, charaktery-
zujących się odpowiednim poziomem rentowności i akceptowalnym dla niego po-
ziomem ryzyka. 
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ZNACZENIE TRANSFERU WIEDZY W PROCESIE ROZWOJU INICJATYW 
GOSPODARCZYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Gospodarka oparta na wiedzy to nowy model gospodarki, który funkcjonuje  
w oparciu o pełniejsze wykorzystanie zasobów wiedzy i innowacyjności oraz roz-
woju technologii dotyczącej szybkiego i taniego dostępu do informacji1. Hinduski 
uczony Amartya Kumar Sen (który uzyskał w 1998 roku Nagrodę Nobla w dziedzi-
nie ekonomii) stwierdził, że inwestycje ponoszone na zdobywanie wiedzy są obok 
wolności gospodarczej głównym czynnikiem determinującym poziom rozwoju 
krajów rozwijających się2. Instytucje mogą być źródłem przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstw i mogą wpływać na wielkość i kierunki alokacji kapitału. Wzrost 
znaczenia instytucji zmusza przedsiębiorstwa do przewartościowania znaczenia 
wielu czynników lokalizacyjnych. Cele i treść nowego paradygmatu rozwoju do-
wodzą, że przewaga lokalizacyjna oparta na instytucjach i infrastrukturze instytu-
cjonalnej powinna zajmować centralne miejsce wśród determinant międzynarodo-
wej aktywności gospodarczej3. Kłodziński4 uważa, że o przyszłości obszarów wiej-

                                                 
1  E. Skrzypek: Rola wiedzy we współczesnym zarządzani, w: A. Sitko-Lutek (red.): Polskie 

firmy wobec globalizacji. PWN Warszawa 2007, s. 96. 
2  A.K. Sen, On Economic inequality. Oxford University Press, Oxford 1997. 
3  J.H. Dunning, Towards a new paradigm of development: Implications for determinants 

of international business, Transnational Corporations 2006, vol. 15, no. 1, april 2006, s. 201-213. 
4  M. Kłodziński, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w Polsce. w: M. Drygas,  

A. Rosner (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian, 
IRWiR PAN Warszawa 2008, s. 23, 24. 
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skich będą decydować ludzie przedsiębiorczy. Pilne są badania, które określiłyby, 
jak najefektywniej dla małego biznesu wiejskiego powinno być zorganizowane 
doradztwo i szkolenia, pomogłyby rozpoznać najpilniejsze potrzeby małych firm 
wiejskich. W tym kontekście celem opracowania jest ukazanie roli transferu wiedzy 
w kreowaniu i realizacji działań przedsiębiorczych na obszarach wiejskich. Chodzi-
ło w szczególności o ukazanie znaczenia doradztwa jako formy transferu wiedzy  
w rozwoju przedsiębiorczości. Dla pełniejszego zobrazowania podjętej problematy-
ki w 2009 roku przeprowadzono wywiady z kwestionariuszem wśród 210 właści-
cieli przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze trzech województw Polski połu-
dniowo-wschodniej: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego5. 
 
 
1. Skala inwestycji w edukację w świetle danych statystycznych 
 
 Polska według ostatniego raportu Rady Lizbońskiej zajmuje ostatnie miejsce 
wśród państw Europy Środkowej, które wstąpiły do UE, pod względem skali inwe-
stycji w edukację oraz wykorzystanie potencjału ludzkiego. Według badań Banku 
Światowego Polska znajduje się na 74. miejscu (wśród 178 badanych krajów) pod 
względem warunków sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej6.  
W związku z przyjęciem w 2000 roku w Lizbonie Agendy Lizbońskiej rozwój go-
spodarczy 27 krajów UE oceniany jest przez Światowe Forum Ekonomiczne (The 
World Economic Forum). Ocena uwzględnia osiem kryteriów, w tym: poprawę 
konkurencyjności poprzez wdrażanie zasad gospodarki opartej na wiedzy, liberali-
zację życia gospodarczego, rozwój instytucjonalnego otoczenia biznesu, włączanie 
do udziału w życiu gospodarczym wszystkich warstw społecznych. Najbardziej 
konkurencyjną gospodarkę wśród krajów UE w 2007 roku według Światowego 
Forum Gospodarczego miała Szwecja, która uzyskała 5,71 punktów w sześciostop-
niowej skali. Przedostatnie miejsce zajęła Polska z 3,76 punktu (niżej oceniono 
tylko Bułgarię), przy średniej dla UE-27 wynoszącej 4,73 pkt. Bardzo nisko oce-
niono w Polsce budowanie gospodarki opartej na wiedzy, najniżej zaś włączanie 
wszystkich grup społecznych do życia gospodarczego oraz stopnia instytucjonalne-
go rozwoju otoczenia biznesu7. 
 
 

                                                 
5  Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2011 jako projekt ba-

dawczy nr N N114056036, finansowany przez MNiSW, kierownik: dr inż. Teresa Miś. 
6  Doing Business 2008: Comparing Regulation in 178 Economies. The International Bank 

for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington D.C. 2007, s. 6. 
7  A. Kowalski, Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora żywnościowego.  

w: A. Kowalski (red.), Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywno-
ściowej w 2008 roku, Edycja 46, IERiGŻ-PIB Warszawa 2009, s. 11. 
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2. Istota i rodzaje wiedzy oraz jej transferu jako źródła przewagi  
konkurencyjnej przedsiębiorstw 

 
 Wiedza indywidualna pracowników, właściwie rozwijana i wykorzystywana, 
staje się wiedzą organizacji i specyficznym źródłem przewagi konkurencyjnej fir-
my. Skuteczną metodą, aby osiągnąć ten cel, jest stworzenie warunków w postaci 
struktur i technologii organizacji oraz odpowiedniego klimatu promującego pożą-
dane zachowania. Wiedza dla swojego uekonomicznienia potrzebuje jednak pozo-
stałych zasobów, jakimi dysponują przedsiębiorstwa8.  
 Evans dokonał następującej klasyfikacji wiedzy9:  

− wiedzieć co (know-what) – jest to wiedza operacyjna ujęta w słowa i licz-
by, łatwa do przekazu drogą elektroniczną, tradycyjną pocztą,  

− wiedzieć dlaczego (know-why) – to rozumieć zasady i prawa natury oraz 
prawa rządzące ludzkim umysłem i zachowaniami społecznymi, 

− wiedzieć jak (know-how) – jest to wiedza operacyjna, ale w odróżnieniu do 
know-what ukryta w ludzkich umysłach, dotyczy umiejętności sprawnego 
wykonywania prac umysłowych, sensorycznych i psychomotorycznych, 

− wiedzieć kto (know-who) – dotyczy rozeznania, kto jest kim i jaką wiedzą 
dysponuje, zarówno wewnątrz, jak też w otoczeniu organizacji. 

 Nancy M. Dixon10 wyróżnia pięć rodzajów transferu wiedzy: seryjny, wierny 
(imitacyjny), odległy (naśladowczy), strategiczny oraz ekspercki. W przypadku 
seryjnego transferu wiedzy zespół będący źródłem wiedzy jest jednocześnie zespo-
łem będącym odbiorcą tej wiedzy, co pozwala unikać powtarzania kosztownych 
błędów, a jednocześnie uzyskać wzrost efektywności prowadzonej działalności, 
szybkości oraz jakości podejmowanych decyzji. W transferze imitacyjnym zespół 
przekazujący wiedzę jest różny od zespołu pozyskującego ją. Zespół pozyskujący 
wiedzę wykonuje jednak podobne zadania w podobnych okolicznościach, co po-
zwala na przenoszenie i aplikowanie wiedzy jawnej z jednego miejsca w inne 
(przekazywanie tzw. najlepszych praktyk). Transfer odległy związany jest z przeka-
zywaniem wiedzy ukrytej, przy czym zespół przekazujący i odbierający wiedzę 
wykonuje zadania nierutynowe. Oparty jest na wzajemnych relacjach interpersonal-
nych, następuje on na życzenie odbiorcy i zorientowany jest na pozyskiwanie wie-
dzy kluczowej dla rozwiązania określonego problemu, często wąsko wyspecjalizo-
wanej. Specyficznym typem transferu wiedzy jest transfer strategiczny, wykorzy-
stywany do rozwiązywania bardzo złożonych problemów, które wykraczają poza 
zakres wiedzy zespołu z nimi się spotykającego − w takich sytuacjach niezbędna 
                                                 

8  A. Kowalczyk, Zarządzanie wiedzą – jak to zrobić, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 453, Ekonomiczne Problemy Usług nr 8, Szczecin 2007, s. 105. 

9  C. Evans, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005. 
10  N.M. Dixon, Common Knowledge. How Companies Thrive by Sharing What They Know, 

Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2000, s. 144-145.  
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okazuje się wiedza ekspertów z danej dziedziny. Transfer wiedzy przybiera różny 
charakter w zależności od rodzaju przekazywanej wiedzy, zadań oraz okoliczności, 
a odpowiednie dobranie sposobu transferu czyni go efektywnym.  
 Inwestycje w kwalifikacje i wiedzę stają się niezbędne do osiągnięcia rozwo-
ju. Wzrost kwalifikacji, wiedzy i umiejętności sprawia, że ludzie są bardziej aktyw-
ni, podejmują działania przedsiębiorcze i innowacyjne i przez to przyczyniają się do 
podnoszenia poziomu rozwoju w regionie. Prawidłowy przebieg tych procesów 
uzależniony jest od instytucji, które zajmują się kształceniem i prowadzą działal-
ność doradczą, czyli dokonują transferu wiedzy. 
 
 
3. Znaczenie doradztwa jako formy transferu wiedzy w rozwoju  

przedsiębiorczości wiejskiej 
  
 Wiedza jest ściśle związana z osobą, która ją posiada i nie może istnieć nieza-
leżnie. Proces tworzenia wiedzy związany jest z procesem uczenia się. Interaktyw-
ne uczenie się prowadzi do powiększenia zasobów ekonomicznie użytecznej wie-
dzy, jednak aby zapobiec jej dezaktualizacji, konieczny jest proces zapamiętywania 
i ponownego uczenia się. Niektóre elementy nowej wiedzy mogą znaleźć zastoso-
wanie w produkcji w formie innowacji, ale muszą ku temu zaistnieć odpowiednie 
warunki. Wiedza musi być możliwa do wdrożenia, kadra zarządzająca musi posia-
dać środki, aby te możliwości wykorzystać, musi istnieć rynek oraz oczekiwany 
zysk11. Między organizacjami wymieniane są różne rodzaje wiedzy i informacji,  
a taka wymiana często przybiera formę współpracy, w której nie pośredniczy rynek. 
Do organizacji w tym przypadku zalicza się firmy dostawców, konkurentów, klien-
tów, uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, banki, urzędy patentowe, agencje 
wspierające przedsiębiorczość i innowacyjność, itp. Zatem przedsiębiorstwa po-
przez własną działalność innowacyjną często nawiązują kontakty z różnymi organi-
zacjami12. 
 Istotne znaczenie w procesie transferu wiedzy mają instytucje odpowiedzialne 
za edukację, w tym instytucje doradcze. W Polsce występuje wiele placówek do-
radczych, które pośredniczą pomiędzy szkołami wyższymi i przedsiębiorstwami, 
oferując do wdrożenia wyniki prac badawczych. Pomagają osobom pragnącym 
założyć własną firmę w znalezieniu właściwych partnerów. 

                                                 
11  B. Johnson, Institutional learning. in: B.A. Lundvall (red.), National Systems of Innova-

tion. Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter, New York, London 1992, 
s. 33. 

12  C.H. Edquist, M. L. Ericsson, H. Sjörgen, Characteristics of Collaboration In Product 
Innovation In the Regional System of Innovation of East Gothia, European Planning Studies no 5, 
2002, s. 565. 
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 Również Stimson, Stouhg oraz Salazar13 podają, że doradcy zatrudnieni  
w instytucjach doradczych są mentorami dla wielu przedsiębiorców. To oni wyszu-
kują liderów biznesu, rozpoznają potrzeby przedsiębiorców, pomagają w promocji 
przedsiębiorstw, przekazują wiedzę dostosowaną do potrzeb konkretnego przedsię-
biorstwa, ułatwiają dostęp do nowej wiedzy oraz uczestniczą w transferze nowych 
technologii, a także poprzez szkolenia zachęcają do podejmowania wspólnych 
przedsięwzięć w celu zwiększenia zysku i pozyskiwania nowych rynków. Wspo-
mniani autorzy podkreślają także, że oprócz instytucji doradczych dużą rolę  
w transferze wiedzy i nowych technologii do przedsiębiorstw odgrywają uniwersy-
tety, samorządy lokalne oraz rząd, stwarzając odpowiedni klimat dla tworzenia  
i rozwijania biznesu. 
 Na obszarach wiejskich w regionie Małopolski, Podkarpacia i województwa 
świętokrzyskiego ważne miejsce wśród otoczenia instytucjonalnego przypada 
ośrodkom doradztwa rolniczego14. Jednym z najważniejszych priorytetów działal-
ności ODR jest aktywizowanie społeczności wiejskiej w celu poszukiwania alterna-
tywnych źródeł dochodu poprzez podejmowanie i rozwijanie działalności pozarol-
niczej, przy szerokim wykorzystaniu lokalnych warunków i możliwości. Zakres 
zadań ODR na rzecz podejmowania przez mieszkańców wsi inicjatyw gospodar-
czych oraz rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2009 obejmował15: 

− udzielanie pomocy w pozyskiwaniu funduszy w ramach PROW 2007- 
-2013, opracowywanie wniosków aplikacyjnych (np. działanie: „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”), biznesplanów, wniosków kredytowych, 

− szkolenia z zakresu uwarunkowań prawno-finansowych oraz promocji 
działalności agroturystycznej i turystyki wiejskiej, analiza ruchu turystycz-
nego, 

− aktywizację społeczności wiejskiej na rzecz inicjatyw lokalnych, opraco-
wywano Plany Odnowy Wsi, organizowano szkolenia e-learningowe,  

− szkolenia, pokazy, wystawy wyrobów rękodzielniczych, warsztaty flory-
styczne, kursy, np. małej gastronomii, handlowiec, rejestracja firmy itp., 

− upowszechnianie wartości dziedzictwa kulturowego, kulinarnego itp., 
− doradztwo indywidualne z zakresu funduszy UE na rozwijanie przetwór-

stwa, zasad rejestracji produktów regionalnych i lokalnych, 
                                                 

13  R. Stimson, R.R. Stough, M. Salazar: Leadership and institutions in regional endogenous 
development. New Horizons In Regional Science. Edward Elgar, Cheltenham, UK Northampton, 
MA, USA 2009, s. 88, 89. 

14  Ośrodki Doradztwa Rolniczego działają w oparciu o ustawę z dnia 22.10.2004 roku  
o jednostkach doradztwa rolniczego (z późniejszymi zmianami), Dz.U. nr 251, poz. 2507, oraz  
w oparciu o statut nadany przez właściwego wojewodę. Ośrodki miały status państwowej jed-
nostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną. Od 2009 r. ODR stały się samorządową 
wojewódzką osobą prawną podległą Sejmikom Województw. 

15  Sprawozdania z działalności Ośrodków Doradztwa Rolniczego w Karniowicach (Mało-
polska), Modliszewicach (woj. świętokrzyskie) i Boguchwale (Podkarpacie), 2007-2009. 
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− współpracę z Fundacją Promowania Przedsiębiorczości w ramach Szwaj-
carsko-Polskiego Programu Współpracy (ŚODR w Modliszewicach), opra-
cowanie i realizacja różnych projektów, 

− działalność informacyjna poprzez konkursy, Internet, radio, telewizję oraz 
wydawnictwa i publikacje itd. 

 Działania ODR na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w opinii doradców po-
średnio przyczyniły się do powstania nowych przedsiębiorstw i nowych gospo-
darstw agroturystycznych. Dlatego interesujące wydawało się poznanie opinii 
przedsiębiorców w tej kwestii16. Zapytano ich m.in. o utrudnienia w uruchomieniu 
działalności gospodarczej, potrzebę funkcjonowania doradztwa oraz najważniejsze 
motywy założenia firmy. Największym ograniczeniem w podejmowaniu działalno-
ści gospodarczej był brak własnych środków finansowych. Mimo że XXI wiek 
uznawany jest za wiek społeczeństwa informacyjnego, ponad 14% badanych przed-
siębiorców jako ważne utrudnienie wskazuje brak konkretnej informacji i właści-
wego doradztwa (rys. 1).  
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Rys. 1. Utrudnienia w uruchomieniu działalności gospodarczej 

Źródło: badania własne. 

 
 Jednocześnie 2/3 przedsiębiorców wiejskich uważa, że w inicjowaniu i reali-
zowaniu działalności pozarolniczej doradztwo jest niezbędne (rys. 2). 

                                                 
16  Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2011 jako projekt ba-

dawczy nr N N114056036, finansowany przez MNiSW, kierownik dr inż. Teresa Miś. 
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Rys. 2. Potrzeba funkcjonowania doradztwa w opinii przedsiębiorców 

Źródło: badania własne. 

 
 Zastanawiające jest jednak, że badani przedsiębiorcy tylko 2,2% dochodu 
przeznaczają na usługi doradcze, co może wskazywać, że korzystają z pomocy 
głównie publicznych jednostek doradztwa. Ponadto tylko co 20. przedsiębiorca 
wiejski ocenił udział w szkoleniach doradczych z zakresu rozwoju przedsiębiorczo-
ści jako ważny powód podjęcia działalności firmy (tabela 1). 
 

Tabela 1 
 

Motywy podjęcia działalności gospodarczej (% wskazań) 
 

Powody* Wyszczególnienie 
najważniejszy bardzo ważny ważny 

chęć uzyskania wyższego dochodu 54,8 27,6 7,7 
utrata dotychczasowego zatrudnienia 17,6 5,7 6,2 
możliwość realizacji własnych zainteresowań 
(pomysłów) 

11,0 36,7 19,1 

sprzyjająca sytuacja rynkowa 9,0 15,7 43,3 
kontynuacja firmy rodzinnej 3,3 5,2 7,1 
chęć skorzystania z funduszy wspierających 
przedsiębiorczość 

2,9 5,2 9,5 

udział w szkoleniach doradczych z zakresu 
rozwoju przedsiębiorczości 

0,9 2,9 5,2 

inne 0,5 0,9 1,9 
 
* respondenci mogli udzielać więcej niż jednej odpowiedzi, zaznaczali maksymalnie 3 
powody (najważniejszy 1, bardzo ważny 2, ważny 3). 
 
Źródło: badania własne 
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 Dlatego też pracownicy instytucji doradczych powinni w swojej pracy znacz-
nie więcej uwagi poświęcić kwestiom kreowania liderów biznesu, pobudzania du-
cha przedsiębiorczości, gdyż jak wynika z badań Miś, postawa i wiedza doradców 
stanowi potencjał niezbędny do osiągnięcia sukcesu. W znacznej mierze to od wie-
dzy i umiejętności doradców zależy, jakie kwoty będą pozyskane przez potencjal-
nych beneficjentów17. Jest to szczególnie ważne w okresie programowania 2007-
2013, ponieważ tylko 5,2% badanych przedsiębiorców korzystało ze środków fi-
nansowych dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
 
Podsumowanie 
 
 W warunkach integracji europejskiej inwestycje w kwalifikacje i wiedzę stają 
się niezbędne dla osiągnięcia rozwoju gospodarczego. Z tego względu coraz czę-
ściej wymienianą barierą rozwoju obszarów wiejskich jest niski poziom wykształ-
cenia oraz aktywności mieszkańców wsi. Przełamanie tej bariery możliwe jest dzię-
ki sprawnie funkcjonującym instytucjom doradczym, które będą aktywnie uczestni-
czyć w upowszechnianiu wiedzy i informacji. Z badań własnych wynika, że na 
obszarach wiejskich doradztwo odgrywa ważną, ale, jak pokazują badania przed-
siębiorców, ciągle niewystarczającą rolę w przygotowaniu intelektualnym miesz-
kańców wsi do podejmowania różnych inicjatyw gospodarczych. 
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TRANSFER OF KNOWLEDGE AS SIGNIFICANT FACTOR IN THE 
PROCESS OF DEVELOPING ECONOMIC INITIATIVES IN RURAL AREAS 

 
 

Summary 
 
 Beside high quality of the human capital in rural enterprises, the other factor play-
ing important role in their building of competitive edge is the transfer of knowledge 
among enterprises and advisory institutions, information services, high schools and 
universities, local self-governments and other market subjects. Also important in this 
field, especially in rural areas, are the cooperation ties among companies in utilizing of 
available EU funding and preferential credits. As many as 2/3 of the surveyed entrepre-
neurs from Małopolska, Podkarpacie and Świętokrzyskie regions were of the opinion 
that transfer of knowledge and information from advisory institutions is vital in the 
process of development and realization of economic initiatives in rural environment. 
 

Translated by Teresa Miś 
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Wprowadzenie 
 
 Wpływ postępu technologicznego na procesy globalizacji ma kilka aspektów. 
Po pierwsze wysokie tempo zmian technologicznych wywołuje rosnące wydatki na 
badania i rozwój, a zjawisko skracania się cyklu życia produktów i technologii 
wymaga wprowadzania produktów i innowacji technologicznych jednocześnie na 
wielu rynkach narodowych celem niedopuszczenia do imitacji i zagwarantowania 
zwrotu kosztów poniesionych na badania i rozwój oraz rentowności przedsięwzię-
cia.  
 Drugim aspektem wpływu postępu technologicznego na globalizację jest in-
tensywny rozwój technologii informatyczno-komunikacyjnych, które pozwalają na 
koordynację działań biznesowych w skali świata i które zapoczątkowały erę korpo-
racji wirtualnych. 
 Wraz z pojawieniem się i rozwojem ICT oraz potrzebą szybkiej komercjaliza-
cji nowych technologii strategię wczesnej internacjonalizacji należy rekomendować 
małym przedsiębiorstwom dysponującym produktami o dużej wartości dodanej  
– młodym przedsiębiorstwom z sektora wysokich technologii oraz przedsiębior-
stwom wyspecjalizowanym w produktach niszowych w przemysłach tradycyjnych. 
Celem artykułu jest opisanie roli technologii informatyczno-komunikacyjnych  
w procesie powstawania i rozwoju młodych przedsiębiorstw globalnych (born glo-
bals). 
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1. Modele internacjonalizacji biznesu 
 
 Internacjonalizację przedsiębiorstw przez długi okres traktowano jako proces 
inkrementalny, podczas którego firmy grawitują ku „psychologicznie bliskim” ryn-
kom zagranicznym i zwiększają stopniowo, w sposób przemyślany swoje zaanga-
żowanie na nich, przechodząc kolejne etapy ewolucyjne. Najczęściej jednak kryte-
rium „bliskości psychologicznej” nie pokrywa się z kryterium efektywnościowym. 
W miarę upływu czasu i kumulacji wiedzy na temat rynków zagranicznych i tech-
nik poruszania się na nich angażują coraz więcej zasobów w działalność międzyna-
rodową i planują ekspansję na rynki coraz bardziej „odległe psychologicznie”. 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Rys. 1. Wpływ wiedzy kumulowanej w czasie na dynamikę internacjonalizacji 

Źródło: Franklin R. Root, Entry Strategies for International Markets, Lexington Books 
1994. 

 
  Firmy rozpoczynające ekspansję międzynarodową, decydują się na najmniej 
ryzykowne formy eksportu, ale mające wiele ograniczeń i niepozwalające w pełni 
wykorzystać szans w otoczeniu międzynarodowym. Wraz ze wzrostem stopnia 
internacjonalizacji firmy wybierają coraz bardziej zaawansowane formy kapitało-
we, czyli bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Założeniem tego tradycyjnego, 
ewolucyjnego modelu internacjonalizacji jest osiągnięcie dobrej pozycji konkuren-
cyjnej w kraju macierzystym przed rozpoczęciem ekspansji międzynarodowej. Taki 
model zachowań przedsiębiorstw w zakresie ekspansji zagranicznej zidentyfikowali 
w Europie Jan Johanson i Jan Erik Vahlne1. W Ameryce Północnej podobne prawi-

                                                 
1  J.Johanson, J.E.Vahlne, The internationalization process of the firm.A model of knowled-

ge development and increasing foreign market commitments, “Journal of International Business 
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dłowości odkrył Warren J.Bilkey. Ich spostrzeżenia, badania empiryczne dały pod-
stawę procesowej teorii internacjonalizacji. 
  Jednak na początku lat 90. pojawiły się małe przedsiębiorcze firmy, które  
w momencie powstania lub wkrótce po inicjacji zorientowane były na ekspansję 
międzynarodową i w porównaniu z innymi krajowymi firmami realizowały wyższy 
wzrost. Zjawisko to stało się wyzwaniem dla procesowej teorii internacjonalizacji. 
Jako pierwsza odkryła je firma McKinsey & Co w 1993 roku2. W swoim raporcie 
opisującym badania firm australijskich stwierdziła, że 20% badanej populacji roz-
poczęło eksport wkrótce po założeniu. Takie firmy zostały nazwane born global  
i zapoczątkowały rozwój teorii internacjonalizacji nowych przedsięwzięć. Określe-
nie „międzynarodowe nowe przedsięwzięcie” (international new venture – INV) 
wprowadzili Benjamin M.Oviatt i Patricia P.McDougall w 1994 r., definiując je 
jako przedsiębiorstwo, które od samego początku szuka źródeł znaczącej przewagi 
konkurencyjnej w zasobach i skali sprzedaży w wielu krajach3. Cechą wyróżniającą 
tych start-up’ów jest ich międzynarodowe pochodzenie, o czym świadczy wielona-
rodowa struktura posiadanych przez nich zasobów oraz posługiwanie się kryterium 
efektywnościowym przy wyborze rynków docelowych (orientowanie się na rynki 
najbardziej rentowne i rozwojowe). T.K. Madsen oraz E. Rasmussen stworzyli na 
potrzeby własnych badań bardziej operacyjną definicję zjawiska. Międzynarodo-
wym, nowym przedsięwzięciem określają firmę produkcyjną z udziałem eksportu  
w ogólnej sprzedaży na poziomie 25% i więcej, która rozpoczęła działalność eks-
portową w ciągu 3 lat po założeniu4.  
  Niektórzy badacze prezentowanego zjawiska twierdzą, że młode przedsiębior-
stwa globalne dotyczą najnowszych technologii, inni dodają, że źródłem przyspie-
szonej internacjonalizacji jest wiedza i zachowania przedsiębiorcze założycie-
li/menedżerów w skali globalnej (przedsiębiorczość międzynarodowa), które po-
zwalają na wykrywanie wysoce wyspecjalizowanych nisz globalnych i kierowanie 
do nich wystandaryzowanych produktów o dużej wartości dodanej. G.A.Knight  
i S.T.Cavusgil zwrócili uwagę na następujące okoliczności, które będą sprzyjały 
zwiększaniu się populacji born global:5 

− wzrost tempa zmian technologicznych (sektory „wiedzochłonne”), 
− wysoce mobilna natura takich zasobów jak wiedza, 

                                                                                                                        
Studies” 1977, no 8,  The mechanism of internationalization, “International Marketing Review” 
1990, no 7. 

2  McKinsey&Co, Emerging Exporters.Australian High Value-Added Manufacturing Ex-
porters, Melbourne; McKinsey&Co and Australia Manufacturing Council 1993. 

3  B.M.Oviatt, P.P.McDougall, Toward a theory of international New ventures, „Journal of 
International Business Studies” 1994, no 25, s.45-64. 

4  E.S.Rasmussen, T.K.Madsen, The Born Global Concept, EIBA Conference 2002. 
5  G.A.Knight, S.T.Cavusgil, The Born Global Firm: A challenge to traditional interna-

tionalization theory, „Advances in International Marketing” 1996, no 8, s. 11-26. 
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− nowe technologie komunikacyjne, umożliwiające sprawne zarządzanie 
operacjami zagranicznymi, 

− tendencje do tworzenia się sieci globalnych, 
− znaczenie nisz rynkowych,  
− cechy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. 

 W obu modelach kluczowym czynnikiem dla rozpoczęcia i przebiegu interna-
cjonalizacji jest wiedza. Znaczenie wiedzy dla istnienia i natury współczesnego 
przedsiębiorstwa wyjaśnia szkoła biznesu opartego na wiedzy6. Jej twórcy wskazu-
ją na wiedzę jako głównego kreatora wartości, bardziej w sferze tworzenia niż od-
twarzania, dowodzą, iż specjalizacja sprzyja większej efektywności w zakresie 
generowania i zarządzania wiedzą, a transfer wiedzy zależy od jej wymierności. W 
tradycyjnym modelu internacjonalizacji wiedza rynkowa i operacyjna (wiedza me-
nedżerska) jest krytyczna i determinuje poziom zaangażowania się biznesu w ob-
szar międzynarodowy. Brak tej wiedzy jest istotną przeszkodą w internacjonaliza-
cji7.  
W modelu globalnym akcentuje się głównie znaczenie wiedzy technologicznej oraz 
wiedzy przedsiębiorczej, której źródłem jest sam przedsiębiorca i jego doświadcze-
nia oraz obycie międzynarodowe8.  
 
 
2. Komponenty wiedzy niezbędnej do wczesnej internacjonalizacji 
 
 Obok osobowości, orientacji przedsiębiorczej samego właściciela/menedżera 
krytyczny wpływ na podjęcie ekspansji międzynarodowej we wczesnej fazie cyklu 
życia biznesu ma wiedza, na którą składają się następujące komponenty: 

− wiedza technologiczna pozwalająca generować innowacje, 
− wiedza lingwistyczna i obycie międzynarodowe menedżera determinujące 

efektywność komunikacji międzykulturowej oraz efektywność korzystania 
z globalnych źródeł informacji (komponent ten nabiera szczególnego zna-
czenia dla przedsiębiorstw pochodzących z kręgu kultur nieglobalnych, po-
sługujących się językami narodowymi), 

− wiedza ICT – posiadanie i umiejętność wykorzystania technologii informa-
cyjnych w biznesie, 

                                                 
6  R. M. Grant, The Knowledge-Based View of The Firm, in: C.W. Choo, N. Bontis, The 

Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge, Oxford University 
Press 2002 s.133-148. 

7  K. Eriksson, J. Johanson, A. Majkgård, D. Sharma,  Experiential knowledge and cost  
in the internationalization process, “Journal of International Business Studies”1997, 28 (2),  
s. 337-360. 

8   H. J. Sapienza, E. Autio, S. Zahra, Effects of Internationalization on Young Firm. Pros-
pects for Survival and Growth, Academy of Management Best Paper Proceedings 2003. 
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− wiedza na temat globalnych rynków, nisz, sektorów, 
− wiedza menedżerska z zakresu zarządzania międzynarodowego, strategicz-

nego, funkcjonowania aliansów strategicznych, z zakresu technik zawiera-
nia transakcji, prowadzenia operacji międzynarodowych oraz sformalizo-
wanych praktyk handlu międzynarodowego. 

 Źródłami powyższej wiedzy są: wcześniejsze doświadczenia zawodowe  
i obycie międzynarodowe menedżera/właściciela, sieci kooperacji, ośrodki akade-
mickie oraz technologie informacyjne. Obserwacje polskich młodych firm global-
nych pokazują, że w większości przypadków ich właściciele/menedżerowie w prze-
szłości kończyli szkoły, studia za granicą, pracowali tam dla lokalnych firm lub  
w polskich służbach dyplomatycznych, spędzali często wakacje u rodziny mieszka-
jącej w innej części świata lub zakładają małżeństwa mieszane. Duża ich część 
posiada wykształcenie akademickie w zakresie zarządzania lub wykształcenie poli-
techniczne. Zdarzają się także pasjonaci – twórcy innowacyjnych rozwiązań w 
swoich dziedzinach i jednocześnie posiadający talent menedżerski (np. firmy: City 
Interactive, Solaris, Nowy Styl).  
 Relacje w ramach sieci współpracy z klientami, dostawcami, dystrybutorami 
lub partnerami strategicznymi budują kapitał społeczny, który jest sumą rzeczywi-
stych lub potencjalnych zasobów (korzyści) wkomponowanych w, osiąganych po-
przez i wywodzących się z sieci relacji wzajemnych wypracowanych przez jednost-
kę lub społeczność9. Informacja, wpływy, solidarność zostały zidentyfikowane jako 
kluczowe korzyści kapitału społecznego 10. W kontekście internacjonalizacji infor-
macja oznacza wiedzę na temat rynków zagranicznych, wiedzę menedżerską, wie-
dzę technologiczną. 
 
 
3. ICT jako instrument wczesnej internacjonalizacji biznesu 
 
 Pojawienie się Internetu uczyniło z informacji coraz ważniejszy zasób dla 
biznesu. W kontekście internacjonalizacji Internet pozwala na szerzenie informacji 
− prowadzenie globalnego e-biznesu przez mniejsze podmioty gospodarcze, naby-
wanie informacji oraz dzielenie się nią. Takie aplikacje Internetu pozwalają na 
wzrost międzynarodowy, kreowanie wiedzy i kapitału społecznego.  
 Szerzenie informacji – stworzenie własnej strony WWW z informacjami  
o biznesie i aktualną ofertą oznacza dostęp do klientów zlokalizowanych na całym 
świecie. W przypadku małych podmiotów pochodzących z rynków wschodzących, 
oferujących produkty o dużej wartości dodanej, wysoce wiedzochłonne, kontakt 
                                                 

9  J. Nahapiet, S. Ghoshal, Social capital, intellectual capital, and the organizational ad-
vantage, “The Academy of Management Review” 1998, no 23 (2), s. 242-266. 

10  P. S. Adler, S-W. Kwon, Social Capital: Prospects for a New Concept,  “Academy of 
Management Journal” 2002, no. 27 (1), s. 17-40. 
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elektroniczny z rynkami rozwiniętymi daje większą szansę na szybką komercjaliza-
cję technologii. 
 Dzielenie się informacją − technologie informatyczno-komunikacyjne (Inter-
net, Intranet, Extranet) pozwalają na koordynację działań biznesowych w skali 
świata. Zapoczątkowały erę korporacji wirtualnych – organizacji uczących się, 
inteligentnych, sieciowych11. „Wspólna technologia często obejmuje sieci kompute-
rowe, systemy komunikacji satelitarnej lub kablowej, jednolite standardy w zakresie 
oprogramowania oraz elektroniczną wzajemną wymianę danych. W latach 90. na-
stąpił wzrost zainteresowania możliwościami współpracy między firmami, połą-
czony z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). 
Partnerstwo strategiczne zakłada dzielenie się ze sobą wiedzą i kluczowymi kompe-
tencjami celem stworzenia synergii i nowych źródeł przewagi konkurencyjnej”. 
Kreowany poprzez wzajemne relacje sieciowe kapitał społeczny jest źródłem wie-
dzy na temat rynków zagranicznych, praktyki biznesu międzynarodowego oraz 
wiedzy technologicznej. 
 

 
 
Rys. 2. Wpływ Internetu na wczesną internacjonalizację biznesu 

Źródło: Sh. Prashantham, Toward a Knowledge-Based Conceptualisation of Interna-
tionalisation, Academy of International Business Conference, Stockholm 2004. 

 
 Nabywanie informacji – dzięki Internetowi firmy mogą generować wiedzę 
na temat rynków zagranicznych, szacować ich atrakcyjność dla swoich operacji 
biznesowych i wybierać w pierwszej kolejności te, które zapewniają szybką i efek-
tywną komercjalizację ich produktów o dużej wartości dodanej i tym samym wyso-
kie tempo wzrostu biznesu. Stosowanie jednocześnie metody bezpośredniej i po-

                                                 
11  G. Stonehouse, J. Hamill, D. Capbell, T. Purdie, Globalizacja, strategia i zarządzanie, 

Felberg SJA, Warszawa 2001, s. 293. 
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średniej identyfikowania najlepszych lokalizacji dla operacji międzynarodowych 
umożliwia neutralizowanie niedoskonałości wielonarodowych statystyk dotyczą-
cych wielkości i dynamiki konsumpcji określonych kategorii produktowych w po-
szczególnych krajach. Statystyki wielonarodowe publikowane są w sieci przez or-
ganizacje międzynarodowe jak OECD, Bank Światowy, MFW, WTO, WHO, 
NATO, ONZ czy EUROSTAT. Najnowsze zestawienia i raporty mogą być płatne, 
lecz koszt informacji wydaje się być relatywnie niski w porównaniu do osiąganych 
korzyści. 
 Po statystyki narodowe i inne szczególne wsparcie informacyjne firmy mogą 
zwracać się elektronicznie do agencji rządowych poszczególnych państw, które 
pełnią funkcję serwisów informacyjnych dla inwestorów zagranicznych w zakresie 
uwarunkowań ekonomicznych, prawnych, rynkowych, sektorowych występujących 
w tych państwach. Odpowiednikiem takiego serwisu w Polsce jest Polska Agencja 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych. 
 Technologie informacyjne nie tylko pozwalają precyzyjnie ustalić najlepsze 
rynki docelowe dla biznesu, ale także wyszukać w wybranych lokalizacjach poten-
cjalnych partnerów strategicznych. Przykładem szans wynikających z aplikacji 
Internetu jest system kompass mający swoje serwisy kojarzenia przedsiębiorstw  
w ponad 60 krajach. Z kolei wiedzę na temat najlepszych praktyk i technik stoso-
wanych w biznesie międzynarodowym można uzyskać w sieci internetowej dzięki 
takim serwisom jak np. www.exporter.pl czy www.sba.us. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Technologie informacyjno-komunikacyjne funkcjonują w sferze biznesu na 
zasadzie dźwigni. Umożliwiają wczesną internacjonalizację operacji biznesowych, 
efektywną komercjalizację nowych, ale szybciej starzejących się moralnie techno-
logii i tym samym determinują szybszy wzrost samego biznesu. Umiejętność apli-
kacji ICT urasta do rangi kluczowej, pozwalającej osiągać trwałą przewagę konku-
rencyjną poprzez dostęp do informacji i kreowanie wiedzy. 
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THE ROLE OF IT IN THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT  
OF BORN GLOBALS 

 
 

Summary 
 
 
 The paper presents the knowledge requirements for young businesses to get inter-
nationalized effectively and early in their life cycles. One of the most important instru-
ment of creating the knowledge is the Internet. 
 

Translated by Wojciech Popczyk 
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Wprowadzenie 
 
 Zasadniczym celem artykułu jest dokonanie oceny sytuacji ekonomicznej  
spółek z sektora informatycznego z indeksu WIG-INFO w kontekście zmiany uwa-
runkowań makroekonomicznych, będących skutkiem załamania globalnej koniunk-
tury gospodarczej. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Zasadniczy okres 
badawczy obejmuje lata 2005-2008 (w niektórych przypadkach dostępność danych 
pozwalała na wydłużenie okresu badawczego do 2009 roku). W pierwszym punkcie 
artykułu przedstawiono teoretyczne aspekty związane z „efektem zarażenia” i pro-
blematyką wahań koniunkturalnych. Następnie dokonano krótkiej analizy sytuacji 
gospodarczej Polski w kontekście światowego kryzysu gospodarczego. W ostatnim 
punkcie artykułu dokonano oceny sytuacji ekonomicznej spółek z WIG-INFO.  
W artykule wykorzystano dane empiryczne pochodzące z Głównego Urzędu Staty-
stycznego (GUS), Eurostatu, Ministerstwa Gospodarki (MG), spółek z indeksu 
WIG-INFO i dane z portalu ekonomicznego. W artykule wykorzystano metody 
opisowe, porównawcze i miary dynamiki.  
 
 
1. „Efekt zarażenia” w kontekście kreowania globalnego cyklu  

koniunkturalnego  
 
 Gospodarka światowa poddawana jest ciągłemu procesowi integracji. Prowa-
dzi on do większej konkurencyjności, wzrostu wydajności produkcji i rosnącego 
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stopnia specjalizacji. Z drugiej jednak strony gospodarki poszczególnych krajów 
stają się wobec siebie coraz bardziej zależne. W konsekwencji silniej niż kiedykol-
wiek przenoszone są zarówno pozytywne, jak i negatywne impulsy między krajami. 
Nazywane jest to „efektem transmisji”. Odbywa się on za pomocą określonych 
łączy (kanałów), do których zalicza się kanał finansowy, kanał przepływów handlu 
zagranicznego i kanał polityczny1. 
 Tym, co odróżnia tradycyjny „efekt transmisji” od „efektu zarażenia”, jest 
fakt, że pojawia się on wyłącznie w fazie załamania koniunkturalnego i polega na 
nietypowym rozchodzeniu się impulsów między rynkami. Należy to rozumieć jako 
rozprzestrzenianie się kryzysu  z kraju pochodzenia do „niewinnych” partnerów 
handlowych lub sąsiadów. Legitymizacją „niewinności” są przy tym zdrowe fun-
damenty ekonomiczne2. W ujęciu K. Forbesa i R. Rigobona zarażenie można także 
określić jako rozpowszechnianie się szoków ponad to, co wyjaśniają fundamenty 
gospodarki3. 
 „Efekt zarażenia”, w kontekście budowania jednorodnego organizmu świato-
wej gospodarki, jest ważnym czynnikiem wpływającym na generowanie jednolitych 
(światowych) wahań koniunkturalnych4. Definiując samo pojęcie światowego cyklu 
koniunkturalnego, można przyjąć, że oznacza on zbieżny przebieg wahań koniunk-
turalnych w krajach bądź grupie krajów o znaczącej roli w światowej gospodarce. 
Oznacza to, że dekoniunktura w całej lub w wybranym sektorze gospodarki może 
powodować kryzys w innym kraju lub grupie krajów, wpływając tym samym na ich 
wahania koniunkturalne. Pojawia się w tym momencie ważna kwestia synchroniza-
cji cyklu. Ma to szczególne znaczenie dla krajów, które tworzą jednolity organizm 
gospodarczy i mają kluczowe znaczenie dla rozwoju globalnej gospodarki. Pozwala 
ona wówczas na wykorzystanie określonych instrumentów polityki gospodarczej do 
zmniejszenia negatywnych skutków wahań koniunkturalnych.  
 Powyższe teoretyczne rozważania można odnieść do kryzysu „subprime” oraz 
wspólnego organizmu gospodarczego, jakim jest Europejska Unia Gospodarcza  
i Walutowa (EUGiW). Kluczowym kanałem przenoszenia negatywnych impulsów 
w okresie trwania kryzysu „subprime” stał się kanał finansowy. Cechy tego przeno-

                                                 
1  http://www1.worldbank.org/economicpolicy/managing%20volatility/contagion/definiti-

ons.html 
2  L. Neal. M. Weidenmnier, Crises in Global Economy from Tupils Today: Contagion and 

Consequences, NBER Working Paper, No. 9147, Cambridge, Mass., September 2002, za:  
M. Lubiński, Międzynarodowa transmisja koniunktur a zarażenie, w: R. Barczyk, L. Kąsek,  
M. Lubiński, K. Marczewski, Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne, Warszawa 2006, s. 104. 

3  K. Forbes, R. Rigebon, Contagion in Latin America: Definitions, Measurement and Pol-
icy Implication, NBER Working Paper, No. 7885, Cambridge, Mass., September 2000, za:  
M. Lubiński: Międzynarodowa transmisja koniunktur a zarażenie, w: R. Barczyk, op. cit., s. 104. 

4  Należy jednak dodać, że samo pojęcia światowego cyklu koniunkturalnego nie zostało 
precyzyjnie i jednoznacznie określone. 
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szenia, zgodne z wymienionymi powyżej, jak również stadne i nieracjonalne za-
chowanie się inwestorów, szybsze rozpowszechnianie się impulsów niż wynikałoby 
to z działań normalnych powiązań gospodarczych i podobieństwa fundamentów 
ekonomicznych, zasięg i skala fluktuacji, znacznie większa niż sugeruje to czysty, 
klasyczny „efekt transmisji” wskazują na występowanie właśnie „efektu zaraże-
nia”5. Wpłynął on niewątpliwie na cykl koniunkturalny krajów tworzących EU-
GiW. Choć skala dekoniunktury w krajach strefy euro jest różna, to ogólna syme-
tryczność cyklu pozwala na prowadzenie jednolitej polityki gospodarczej w celu 
eliminacji skutków „efektu zarażenia” (oczywiście pamiętając o pewnych cechach 
różniących poszczególne gospodarki). Trwałe zjawisko dywergencji koniunktural-
nych jednego lub kilku państw członkowskich  mogłoby stać się poważnym utrud-
nieniem do prowadzenia skutecznej polityki gospodarczej.  
 
 
2. Koniunktura gospodarcza w Polsce  
 
 W kolejnym punkcie artykułu krótkiej analizie zostanie poddana bieżąca sytu-
acja gospodarcza Polski w kontekście światowego kryzysu gospodarczego. W tym 
celu, ze względu ograniczenia redakcyjne, wykorzystano dane dotyczące PKB. 
Dane w ujęciu rocznym z lat 2005-2008 zostaną uzupełnione o dostępne dane  
z 2009 roku.  
 Na rysunku 1 przedstawiono roczną dynamikę zmian PKB w Polsce, UE  
i strefie euro w latach 2005-2008 oraz dynamikę r/r z III kwartału 2009 roku. 
 Z danych wynika, że w badanym okresie nastąpiła zmiana w cyklu koniunktu-
ralnym polskiej gospodarki. W latach 2005-2007 dynamika wzrostu PKB systema-
tycznie rosła, osiągając w szczytowym 2007 roku poziom 6,8%. Był to wynik zbli-
żony do rekordowej dynamiki wzrostu PKB z 1995 i 1997 roku. W 2008 roku dy-
namika PKB spadła do 4,9%, a w III kwartale 2009 roku r/r do 1,7%, co jest z kolei 
wynikiem zbliżonym do dna koniunktury z lat 2001-2002 („bańka internetowa”).  
 Z danych wynika także, że kryzys gospodarczy zdecydowanie szybciej  wpły-
nął na dynamikę wzrostu PKB w innych krajach UE czy strefy euro. W III kwartale 
2009 licząc r/r dynamika PKB dla UE-27 wyniosła – 4,3%, a dla strefy euro  
– 4,0%. Zatem światowy kryzys gospodarczy, mający początek w USA, poprzez 
„efekt zarażenia” wpłynął na wahania koniunkturalne największych gospodarek 
świata, w tym UE i Polski (synchronizacja cyklu), ale skutki tego efektu dla pol-
skiej gospodarki charakteryzowały się pewnym opóźnieniem czasowym i słabszą 
siłą oddziaływania. W opinii autora relatywnie dobra sytuacja gospodarcza Polski 
                                                 

5  Należy jednak zauważyć, że w relacji USA-UE odmiennie, jak się to przedstawia w lite-
raturze przedmiotu, mamy do czynienia z przypadkiem, w którym występują silne powiązania 
zarówno w „dobrych” jak i „złych” okresach, także powiązania wymiany handlowej są w wyniku 
globalizacji gospodarki bardzo silne.   
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wynika z kilku zasadniczych czynników: słabszego rozwoju rynków finansowych, 
wysokiego udziału popytu wewnętrznego w kształtowaniu PKB, relatywnie niskie-
go poziomu zadłużenia publicznego, co pozwoliło na kontrolowane poluzowanie 
polityki fiskalnej, silnej deprecjacji złotego, która podtrzymała eksport, zdecydo-
wanie mniejszych zapędów protekcjonistycznych niż w innych krajach UE6.  
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Rys. 1. Roczna dynamika zmian PKB w latach 2005-2008 i w III kw. 2009 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, MG i Eurostat. 

 
 
3. Analiza spółek należących do indeksów WIG-TELEKOM i WIG-INFO 
  
W ostatniej części artykułu przedstawiono wyniki badań dotyczące sytuacji ekono-
micznej spółek wchodzących w skład indeksu WIG-INFO. Analizowane dane po-
chodzą z raportów spółek giełdowych, a także ze strony portalu gospodarczego 
bankier.pl7.  

                                                 
6  Mimo tego należy dodać, że PKB w Polsce, według siły nabywczej pieniądza, w 2008 

roku stanowił około 57,5% PKB UE. Niższy poziom odnotowały Bułgaria, Rumunia i Łotwa, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=
tsieb010, stan na 01.10.2009. 

7  Wskaźniki spółek ARCUS, ASSECOSB, B3SYSTEM, IVMX,NTTSYSTEM dotyczą 
okresu 2007-2008, spółek ASSECOSKLO, ONE2ONE, QUMASEK,WOLAINFO 2006-2008.  
Z wyjątkiem spółek TETA i TALEX wykorzystane dane skonsolidowane.  Ze względu na ograni-
czoność danych wyłączono z badania ASSECOSEE. 
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Przychody netto ze sprzedaży i wynik netto 
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Rys. 2. Najniższe i najwyższe wartości przychodów  netto ze sprzedaży spółek z WIG- 
-INFO w latach 2005-2008 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych spółek i strony www.bankier.pl. 

 
 Z danych wynika, że zdecydowana większość badanych spółek w 2008 roku 
uzyskała najwyższe przychody netto ze sprzedaży, a najniższe wartości tego mier-
nika w 2005 roku. Świadczy to o rosnącym zapotrzebowaniu na usługi spółek in-
formatycznych. Należy jednak dodać, że około 68% badanych spółek osiągnęło  
w III kwartale 2009 roku wyniki gorsze niż w III kwartale 2008 roku. 
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Rys. 3. Najniższe i najwyższe wartości wyniku netto dla spółek z WIG-INFO w latach 
2005-2008 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych spółek i strony www.bankier.pl. 

 
 Z danych wynika, że w 2005 roku ponad połowa spółek osiągnęła najniższy 
wynik finansowy netto. Blisko 50% spółek osiągnęło najwyższy wynik finansowy 
w 2008 roku. Tylko 7 spółek w 2008 roku uzyskało wynik netto gorszy niż w 2005 
roku, w tym 2 osiągnęły ujemny wynik netto. Niestety ponad połowa badanych 
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spółek osiągnęła w III kwartale 2009 roku wynik netto gorszy od uzyskanego w III 
kwartale 2008 roku.  
 
Rentowność operacyjna i rentowność netto 
 W dalszej części analizy zostaną zaprezentowane wyniki badań dotyczące 
wskaźników rentowności. Analiza zostanie poszerzona o dane kwartalne z okresu 
III kw. 2008 – III kw. 2009, które należy interpretować oddzielnie. 
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Rys. 4. Najniższa i najwyższa rentowność operacyjna dla spółek WIG-INFO w latach 
2005-2008 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych spółek i strony www.bankier.pl. 

 
Z danych wynika, że w 2008 roku blisko 40% spółek osiągnąło najwyższą,  

a około 47% najniższą rentowność operacyjną. Analizując oddzielnie okres III kw. 
2008 – III kw. 2009, należy stwierdzić, że IV kw. okazał się zdecydowanie najlep-
szym okresem dla blisko 60% badanych spółek (59%). Z kolei kolejne kwartały 
2009 roku były już dla spółek wyraźnie gorsze.  
 

 
 
Rys. 5. Najniższa i najwyższa rentowność netto dla spółek WIG-INFO w latach 2005-
2008 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych spółek i strony www.bankier.pl. 
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 Z danych wynika, ze połowa badanych spółek zanotowała najniższą rentow-
ność netto w 2008 roku. Zdecydowanie większą rentowność spółki osiągnęły  
w 2007 roku. Analizując okres III kw. 2008 − III kw. 2009, należy stwierdzić, że IV 
kw. 2008 roku był dla większości spółek okresem najwyższej rentowności, a II kw. 
2009 roku najniższej rentowności netto. Zatem doszło do pogorszenia wskaźnika 
rentowności netto. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Ostatni szczyt światowego cyklu koniunkturalnego przypadł na lata 2005- 
-2007. Lata 2008 i 2009 to okres zdecydowanego pogorszenia się wskaźników ma-
kroekonomicznych. Wpływ na to miało załamanie na rynku kredytów „subprime” 
w USA. Poprzez „efekt zarażenia” kryzys finansowy przelał się nie tylko na inne 
sektory gospodarki w USA, ale wywarł negatywny wpływ na całą globalną ko-
niunkturę gospodarczą.  
 Negatywne skutki kryzysu polska  gospodarka zaczęła odczuwać w IV kwar-
tale 2008. Tendencje te zostały kontynuowane w kolejnych kwartałach. Mimo po-
garszających się wskaźników makroekonomicznych należy zaznaczyć, że w przy-
padku Polski „efekt zarażenia” światowym kryzysem gospodarczym charakteryzo-
wał się pewnym opóźnieniem czasowym i mniejszą siłą oddziaływania na cykl 
koniunkturalny niż w pozostałych krajach UE.  
 W toku przeprowadzonych badań stwierdzono, że spółki z WIG-INFO, któ-
rych działalność jest tak kluczowa dla budowania e-gospodarki, wykazywały  
w latach 2005-2008 stabilną i silną sytuację ekonomiczną. Od 2005 do 2008 roku 
systematycznie rosła wartość przychodów ze sprzedaży i  wynik netto. Relatywnie 
dobre wartości osiągały wskaźniki rentowności.  Zatem okres dobrej koniunktury 
gospodarczej, a także rosnące zapotrzebowanie na usługi i sprzęt informatyczny 
związane z budową e-gospodarki, pozytywnie wpłynęły na ich sytuację ekono-
miczną. Dane z okresu III kw. 2008 − III kw. 2009 sugerują jednak, że spółki te  
(z pewnym opóźnieniem) odczuły efekt zmiany koniunktury gospodarczej.  
W przeważającej większości parametry z III kw. 2009 były gorsze od III kw. 2008 
roku. Wynikało to przede wszystkim z pogarszających się możliwości finansowania 
inwestycji informatycznych, jak również z ograniczeń budżetowych państwa. Za-
kładając jednak, że w 2010 roku Polska powróci na ścieżkę szybkiego, a przede 
wszystkim trwałego wzrostu PKB, należy przyjąć, że sytuacja na rynku informa-
tycznym ulegnie poprawie. Trzeba bowiem pamiętać, że posiadanie nowoczesnych 
rozwiązań informatycznych oraz umiejętność ich wykorzystania w dobie tak silnej 
integracji światowych rynków zasobów, dóbr i kapitału jest warunkiem budowania 
przewagi konkurencji dla podmiotów i całej gospodarki.  
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THE ECONOMIC SITUATION OF COMAPNIES  
QUOTED IN WIG-INFO STOCK EXCHANGE  

IN THE FACE OF CHANGE OF MACROECONOMIC SITUATION 
 
 

Summary 
 
 As the title suggests the article presents the economic situation of companies 
quoted in WIG-INFO stock exchange index in the face of change of macroeconomic 
situation in years 2005-2008. In the first part of the article not only the theoretical as-
pects of “the contagion effect” are shown but also business cycle problems are ana-
lyzed. What is more the macroeconomic measures in Poland are estimated. The results 
of research made by the author, that present the economic situation of companies quoted 
on stock exchange in Warsaw in WIG-INFO index, are shown in the last part of the 
article.  
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WIEDZA JAKO CZYNNIK WZROSTU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Istnieje wiele pojęć na określenie gwałtownych zmian zachodzących w sposo-
bie życia i gospodarowania obecnego społeczeństwa. Peter Ducker mówi o społe-
czeństwie postkapitalistycznym (post-capitalist society)1, Daniell Bell o społeczeń-
stwie postindustrialnym (post-industrial society)2, Alvin Toffler o „trzeciej fali” 
(third wave)3, Lester Thurow o gospodarce opartej na wiedzy (knowledge-based 
economy)4, Don Tapscott o gospodarce cyfrowej (digital economy)5, John Naisbitt 
o społeczeństwie wiedzy (knowledge society)6, Taichi Sakaiya o społeczeństwie 
doceniającym wiedzę (knowledge-value society)7. Inne równie popularne określe-
nia to „społeczeństwo informacyjne”, „era wiedzy”, „gospodarka sieciowa”, „go-
spodarka napędzana wiedzą”, „gospodarka połączeń”, „era informacyjna”. Nazwy 
te powstały jako reakcja na gwałtowne zmiany w otaczającym świecie przebiegają-
ce równocześnie z ewolucją gospodarki i społeczeństwa, gdzie decydującą rolę we 

                                                 
1  P. Ducker, Post-capitalist Society, Harper Bussines, New York, 1994. 
2  D. Bell, The Coming of Post-Industrial Society, Basic Books, New York, 1973.  
3  A. Toffler, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999. 
4  L. Thurow, Building Wealth: The New Rules for Individuals, Companies and Nations  

in the Knowledge-Based Economy, Harper Bussines, New York 1999. 
5  D. Tapscott, Gospodarka cyfrowa, Business Press, Warszawa 1998. 
6  J. Naisbitt, Megatrendy, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 1997. 
7  T. Sakaiya, The Knowledge-Value Revolution or a History of the Future, Kodanshe In-

ternational, NewYork – Tokyo, 1992. 
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wszystkich procesach gospodarczych i społecznych przypisuje się szeroko rozu-
mianej wiedzy. 
 Celem niniejszego opracowania jest analiza wybranych mierników opisują-
cych wiedzę oraz wskazanie statystycznych powiązań pomiędzy ww. wskaźnikami 
a rozwojem gospodarek w wybranych krajach świata,  które zdaniem autorów uwy-
puklają znaczenie wiedzy jako istotnego czynnika wzrostu i rozwoju gospodarcze-
go. Autorzy na potrzeby niniejszych badań przyjęli tezę, że poziom wiedzy jest 
istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego. 
 Artykuł składa się z dwóch części, teoretycznej i empirycznej. W pierwszej  
z nich przedstawione zostały najważniejsze definicje wiedzy, wzrostu i rozwoju 
gospodarczego oraz te modele wzrostu gospodarczego, które wskazują na istotną 
rolę zwiększenia produktywności kapitału ludzkiego w przyspieszeniu tempa wzro-
stu gospodarczego. 
 W części drugiej w oparciu o wybrane mierniki wzrostu gospodarczego oraz 
poziomu wiedzy w wybranych gospodarkach świata dokonana została analiza tych 
powiązań. W oparciu o wybrane kryteria autorzy prezentują także nowy wskaźnik 
pozwalający na porównania gospodarek pod kątem posiadanej wiedzy i jej wyko-
rzystania. 
 
 
1. Istota wiedzy i jej rola w rozwoju gospodarczym  
 
 Wzrost gospodarczy polega na ilościowym wzroście dochodu i bogactwa 
materialnego, natomiast rozwój gospodarczy jest pojęciem szerszym obejmującym 
również jakościowe zmiany parametrów systemu gospodarczego8. Wiedza z kolei 
traktowana jest jako główny endogeniczny czynnik kształtujący strukturę produkcji  
oraz postępu gospodarczego i społecznego, a  uczenie się jako sposób pozyskiwania 
wiedzy jest obecnie najważniejszym procesem gospodarczym. Istnieje wiele defini-
cji i klasyfikacji pojęcia wiedzy. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto jej 
definicję za „Słownikiem języka polskiego”. Wiedzę można  zdefiniować jako 
„ogół wiadomości zdobytych dzięki uczeniu się, znajomości czegoś, uświadomie-
niu sobie czegoś”. Uzupełnieniem mogą być poniżej zamieszczone definicje. 
 Wiedza to: 

− „płynne połączenie doświadczenia, odpowiednio dobranych informacji 
oraz fachowego wglądu w jakieś zagadnienie, które zapewnia ramy do 

                                                 
8  Zmiany strukturalne w przemyśle Polski – spojrzenie prospektywne, praca zbiorowa pod 

redakcją Z. Bartosika, BB Książka Ekonomiczna, Wrocław 1995, s. 8; por.: N. Acocella, Zasady 
polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 196. 
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oceny i włączenia nowych doświadczeń i informacji. Wiedza powstaje  
i jest stosowana w umyśle osoby ją posiadającej” 9, 

− zbiór „doświadczeń, koncepcji, przekonań i informacji, którymi można się 
dzielić i które mogą być komunikowane”10, 

− „podstawa do realizacji założonego postępowania lub celów”11.  
 Wiedza jest specyficznym zasobem gospodarczym i znacznie różni się od 
tradycyjnych czynników wytwórczych. Literatura przedmiotu nadaje wiedzy nastę-
pujące cechy: 

− jest związana z ludźmi, 
− jest podstawą do myślenia, 
− jest tworzona w czasie teraźniejszym, 
− przepływa przez społeczność na różne sposoby, 
− powstaje na granicy wiedzy poprzedniej, 
− jest możliwa do praktycznego zastosowania, zależy od kontekstu, jest opar-

ta na doświadczeniu, 
− ma charakter historyczny, 
− ma charakter komunalny lub społeczny12. 

 Wzrost wiedzy oznacza nie tylko wzrost wydajności pracy, ale także zapewnia 
lepsze wykorzystanie pozostałych czynników wytwórczych, prowadząc do wzrostu 
produktywności ziemi, kapitału i technologii. Prowadzi do wzrostu produkcji i do-
chodów w danej gospodarce oraz do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego. 
 W neoklasycznych teoriach wzrostu gospodarczego wiedza traktowana jest 
jako czynnik produkcji o istotnym znaczeniu. Ucieleśniona jest ona w technologii 
(postępie technicznym) lub w kapitale ludzkim. Powszechnie przyjmuje się, że rola 
postępu technicznego i kapitału ludzkiego dla długookresowego wzrostu jest 
ogromna13.  
 Z kolei w endogenicznych modelach wzrostu gospodarczego postęp technicz-
ny rozumiany jako akumulacja wiedzy naukowo-technicznej i kapitału ludzkiego 
jest przede wszystkim skutkiem racjonalnych decyzji inwestycyjnych konsumentów 
i producentów.  

                                                 
9  T.H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston 

1998, s. 5. 
10  V. Allee, The Knowledge Evolution: Expanding Organizational Intelligence, Butter-

worth-Heinemann, Newton 1997, s. 27. 
11  A. Fazlagic, Usługowy produkt bogaty w wiedzę w strategii przedsiębiorstw usługowych, 

rozprawa doktorska, praca niepublikowana, Poznań AE, 2001. 
12  R. McDermott, Why Information Technology Inspires But Cannot Deliver Knowledge 

Management, California Management Review, podano za: M. Strojny, Zarządzanie wiedzą  
w strategii przedsiębiorstw, rozprawa doktorska, praca niepublikowana AE Kraków, 2002. 

13  K. Cichy, Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego, 
Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008. 
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 Oba te czynniki produkcji (postęp techniczny i kapitał ludzki) są uwzględnia-
ne w wielu modelach wzrostu gospodarczego, w tym w modelach Solowa14, Man-
kiwa, Romera, Weila15, Lucasa16 oraz Romera17. Poniżej zaprezentowano ogólne 
wnioski płynące z ww. modeli. 
Model Solowa − postęp techniczny w modelu wzrostu 
 W opracowanym przez Roberta Solowa modelu ekonomicznym stopa wzrostu 
gospodarczego zależy w długim okresie od wzrostu liczby pracowników i postępu 
technicznego. Gdy pracownicy zdobywają nowe umiejętności, to produktywność 
kapitału zwiększa się. Model Solowa okazał się bazą do sformułowania hipotezy 
konwergencji - kraje biedne osiągają wyższe niż przeciętne tempo wzrostu gospo-
darczego, w krajach bogatych tempo wzrostu jest niższe. W modelu tym występuje 
również  tzw. reszta Solowa, która  pozwala  na oszacowanie stopy postępu tech-
nicznego w gospodarce. Jest to tzw. miara „niewiedzy”. Postęp techniczny jest 
egzogeniczny, tzn. niewyjaśniany w ramach modelu.  
Model Mankiwa, Romera, Weila − kapitał ludzki w modelu wzrostu 
 Twórcy tego modelu rozszerzyli model Solowa o nową definicję kapitału  
– uwzględnili akumulację kapitału ludzkiego, co pozwoliło na wytłumaczenie róż-
nic w poziomach dochodu per capita. Modyfikacja modelu o kapitał ludzki dopro-
wadziła do tego, że dochodzenie do równowagi trwa o wiele dłużej, a różnice  
w poziomie akumulacji kapitału ludzkiego i rzeczowego mogą tłumaczyć zróżni-
cowanie poziomu życia między krajami.  
Model Romera – akumulacja wiedzy to wzrost gospodarczy 
 Z modelu Romera wynika, że powiększenie zasobów wiedzy wynika z wystę-
powania wśród firm efektów zewnętrznych dotyczących uczenia się. Zdaniem Ro-
mera główna siła napędowa wzrostu gospodarczego to postęp techniczny, który ma  
charakter endogeniczny. Kwestią kluczową jest, w jaki sposób tworzenie nowej 
wiedzy przez przedsiębiorstwa wywoła pozytywny efekt zewnętrzny w zakresie 
produkcyjnym innych firm. W związku z tym wiedza nie może być całkowicie 
ukryta. Wiedza ma charakter publiczny i inne firmy mają do niej dostęp. Efekty 
zewnętrzne podnoszą ogólny poziom  wiedzy w gospodarce. Gdy występuje efekt 
rozprzestrzeniania się wiedzy w skali całej gospodarki, odbywa się to  proporcjo-
nalnie do zmian ogólnego zasobu kapitału. Dla danego zasobu siły roboczej wystę-
pują stałe przychody z akumulacji kapitału.  
 Z powyższego  modelu płyną następujące wnioski:  

                                                 
14  R. Solow, A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Eco-

nomics 70, 1956. 
15  G. Mankiw, D. Romer, D. Weil,  A Contribution to the Empirics of Economic Growth, 

Quarterly Journal of Economics 107, 1992. 
16  R. Lucas, On The Mechanics of Economic Development, Quarterly Journal of Economics 

22, 1988. 
17  P. Romer, Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy 98, 1990. 
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− innowacje nie są względem siebie konkurencyjne,  
− mogą podlegać akumulacji, 
− nie jest możliwe całkowite opatentowanie wiedzy, a tworzenie nowej wie-

dzy związane jest z procesem jej rozprzestrzeniania. 
 Romer odrzucił założenie o egzogeniczności wiedzy, tj., że jest ona dostarcza-
na na całym świecie bez ograniczeń. Twierdził, że technologie to nietypowe dobro 
publiczne. Zdaniem Romera różnice w poziomach rozwoju w poszczególnych kra-
jach wynikają z „luki idei”. Jej eliminacja może następować poprzez doganianie 
krajów bogatych przez kraje biedne.  
 Istotą modelu Romera jest określenie kształtowania się technologii. Kluczem 
rozwoju technologicznego jest kreowanie nowej wiedzy przy udziale kapitału ludz-
kiego, który rozumiany jest jako rezultat działalności ludzi w formie edukacji oraz 
w szkoleniach zawodowych.  Na podstawie  danego zasobu wiedzy i przy wykorzy-
staniu kapitału ludzkiego kreowana jest nowa wiedza.  
Model Lucasa – preferencje co do konsumpcji w czasie 
 Model ten wyjaśnia, że różnice w poziomie życia między krajami wynikają  
w głównej mierze ze zróżnicowania kapitału, a głównym motorem wzrostu jest 
akumulacja kapitału ludzkiego. Stopy wzrostu strumieni produktów konsumpcji  
i zasobu kapitału oraz indywidualnych kwalifikacji pracowników zależą od czynni-
ków opisujących preferencje co do struktury konsumpcji w czasie. Im bardziej  
konsumenci w gospodarce działającej zgodnie z modelem Lucasa będą preferować 
konsumpcję bieżącą kosztem przyszłej, tym niższe stopy wzrostu będzie uzyskiwać  
gospodarka. Na skutek efektów zewnętrznych, akumulacji kapitału ludzkiego moż-
liwe jest trwałe podniesienie wzrostu gospodarczego, które musi być skorelowane 
ze strukturą preferencji konsumpcji w czasie. Gospodarki biedne o niskich zasobach 
kapitału ludzkiego i rzeczowego nie mają dużych szans  na dogonienie gospodarek 
bogatych bez zmiany preferencji konsumpcji w czasie. 
 Wspomniane wyżej modele określają rolę wiedzy, tj. postępu technicznego  
i kapitału ludzkiego w procesie wzrostu gospodarczego. 
Modele wzrostu oparte na transferze siły roboczej pomiędzy różnymi sektora-
mi gospodarki 
 Do innych teorii ekonomicznych, które pokazują współzależności pomiędzy 
wzrostem gospodarczym a zmiennym poziomem wiedzy w poszczególnych gospo-
darkach, należą prace: A. Fischera, C. Clarka, J. Foursatie’a, N. Kaldora,  
W.W. Rostowa i S. Kuznetsa18. Autorzy ci źródeł wzrostu gospodarczego upatry-
wali w przechodzeniu siły roboczej z sektorów charakteryzujących się niską pro-

                                                 
18  A. Fischer, The Cash of Progress and Security, London 1935; C. Clark, The Conditions 

of Economic Progress, London 1957; J. Fourastie, Die gorsse Hoffnung des zwanstigsten Jahr-
hunderts, Köln 1954; N. Kaldor, Strategic Factors in Economic Development, New York 1967; 
W.W. Rostow, The Process of Economic Growth, Oxford 1960, S. Kuznets, Wzrost gospodarczy 
narodów. Produkt i struktura produkcji, Warszawa 1976.  
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duktywnością kapitału ludzkiego i niskim poziomem wiedzy do sektorów z wyż-
szym poziomem produktywności i wiedzy. Zgodnie z tymi koncepcjami wzrost 
gospodarczy jest skutkiem przechodzenia siły roboczej z rolnictwa do przemysłu,  
a następnie do sektora usług. Istotny wkład w badanie zależności między wiedzą  
a wzrostem gospodarczym ma S. Kuznets, który w swojej pracy19 stwierdził, że: 
„przy wysokich stopach wzrostu produktu narodowego brutto na osobę związanych 
z szerokim stosowaniem nowej wiedzy i innowacji technologicznych jest prawdo-
podobne, że zmiany w strukturze produkcji będą równie wysokie”20 oraz że „szero-
kie stosowanie w produkcji nowej wiedzy i wysoki wzrost produkcji na osobę, 
wywołując duże zmiany w strukturze produkcji, które są z kolei niezbędnym wa-
runkiem wysokiego tempa wzrostu zasobu praktycznej wiedzy i nauki, staje się 
podstawą dalszego szybkiego wzrostu produkcji na osobę.”21  
 Reasumując należy stwierdzić, że we współczesnych teoriach i modelach 
ekonomicznych, współzależność między jakością kapitału ludzkiego rozumianą 
jako zmiany poziomu wiedzy a wzrostem gospodarczym jest potwierdzona i nie 
budzi wątpliwości.  
 Wydaje się wobec tego możliwe wskazanie takich czynników, które w szeroki 
sposób opisują wiedzę w gospodarce, a następnie przeanalizowanie ich i określenie 
wpływu na wzrost gospodarczy w wybranych krajach świata. Zagadnieniom tym 
poświęcona jest druga część artykułu. 
 
 
2. Analiza zależności między wiedzą a wzrostem gospodarczym w wybranych 

krajach świata 
 
Metodologia badań 
 Do analizy wybrano 16 państw, przy czym za główne kryterium wyboru przy-
jęto podział geograficzny: położenie państw, ich wielkość i liczbę ludności oraz 
przedmiotowy: państwa najwyżej rozwinięte gospodarczo, charakteryzujące się 
najwyższym poziomem życia i wiedzy oraz państwa o najwyższym poziomie roz-
woju. Należą do nich: Stany Zjednoczone, Japonia, Korea Południowa, Australia, 
Chiny, Brazylia, Indie, Szwecja, Dania, Finlandia, Rosja i Ukraina. Z państw nale-
żących do Unii Europejskiej oprócz wymienionych krajów skandynawskich wybra-
no Polskę oraz państwa najbardziej do niej zbliżone pod względem wielkości i licz-
by ludności, tj.: Niemcy, Włochy, Hiszpanię, Francję oraz Wielką Brytanię.  

                                                 
19  S. Kuznets, Wzrost gospodarczy narodów, produkt i struktura produkcji, PWE, Warsza-

wa 1976. 
20  Współzależność między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu, 

praca zbiorowa pod red. S. Chomątowskiego, TNOiK i AE w Krakowie, Kraków 1994, s. 10. 
21  Ibidem, s. 10. 
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 Ze względu na zaburzenia trendu wzrostu gospodarczego w części analizowa-
nych państw związane z kryzysem światowym lat 2008-2010 oraz ze względu na 
dostępność danych w analizie posłużono się przede wszystkim danymi z lat 2003- 
-2007. Do badania dynamiki zmian jako podstawę przyjęto dane z 1995 roku. 
 W artykule posłużono się następującymi wskaźnikami wzrostu i rozwoju spo-
łecznego:  

− średnia stopa wzrostu produktu krajowego brutto w latach 2003-2007, 
− produkt krajowy brutto per capita w dolarach, wg parytetu siły nabywczej  

z 2007 roku, 
− wskaźnik rozwoju społecznego  Human Development Index, (wartość z ro-

ku 2007), 
− wskaźnik rozwoju społecznego  Human Development Index (miejsce pań-

stwa w rankingu z 2007 roku). 
 Do analizy ilości i jakości wiedzy w poszczególnych gospodarkach wykorzy-
stano dwa wskaźniki i rankingi opracowane i obliczone przez Bank Światowy tj.:  

− Knowledge Economy Index (wartość dla 2009 roku), 
− Knowledge Economy Index (miejsce państwa w rankingu za 2009 rok), 
− Knowledge Index (wartość dla 2009 roku), 
− Knowledge Index (miejsce państwa w rankingu za 2009 rok). 

 Powyższe wskaźniki mierzą wiedzę na podstawie wielu szczegółowych kryte-
riów, które po normalizacji i nadaniu im odpowiednich wag tworzą ostateczną war-
tość wskaźnika. Subwskaźniki wskaźnika Knowledge Economy Index są zgrupo-
wane w cztery działy: 

− polityka ekonomiczna i reguły instytucjonalne, 
− innowacje, 
− edukacja, 
− technologie informacyjne. 

 Z kolei wskaźniki zgrupowane w trzech ostatnich działach stanowią elementy 
składowe wskaźnika Knowledge Index, który mierzy zdolność do tworzenia, wyko-
rzystania i rozprzestrzeniania wiedzy w poszczególnych gospodarkach.  
 Wskaźniki te (KEI i KI) przyjmują wartości od 0 do 1, przy czym im większa 
wartość, tym wyższy poziom wiedzy obserwowany w badanej gospodarce22.   
 W celu pogłębienia badań na podstawie 15 wskaźników cząstkowych autorzy 
wyliczyli dla analizowanych państw własny wskaźnik analityczny, którego zakres 
wartości i metodologia są analogiczne jak wspomnianych wyżej wskaźników. Wagi 
nadane subwskaźnikom są proporcjonalne do ich udziału w czterech głównych 
działach. Wskaźniki te to: 
 

                                                 
22  Szczegółowe informacje na temat metodologii liczenia wskaźników KEI oraz KI są na 

stronie http://info.worldbank.org. 
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Sektor badawczo-rozwojowy, 
1. liczba zatrudnionych w sektorze badawczo-rozwojowym (R&D) na milion 
mieszkańców w 2006 roku, 
2. całkowite wydatki na sektor badawczo-rozwojowy jako procent PKB w 2006 
roku, 
3. liczba patentów na milion mieszkańców, średnia dla lat 2003-2007, 
4. eksport produktów wysokiej techniki jako udział w eksporcie ogółem w 2007 
roku. 
Edukacja 
5. wskaźnik scholaryzacji na poziomie szkół wyższych w 2007 roku, 
6. publiczne wydatki na edukację jako procent PKB w 2007 roku. 
Rynek pracy i bezrobocie   
7. stopa bezrobocia jako odsetek siły roboczej w 2007 roku, 
8. procentowy udział zatrudnionych w sektorze usług w stosunku do zatrudnienia 
ogółem w 2005 roku, 
9. procentowy udział zatrudnionych w stosunku do ogółu osób w wieku powyżej 
15. roku życia w 2007 roku, 
10. udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym w bezrobociu ogółem w 2007 
roku, 
11. odsetek siły roboczej legitymujący się wyższym wykształceniem w 2005 roku. 
Technologie informacyjno-komunikacyjne 
12. liczba telefonów komórkowych na 1000 mieszkańców w 2007 roku, 
13. liczba komputerów na 1000 mieszkańców w 2007 roku, 
14. liczba użytkowników Internetu na 1000 mieszkańców w 2007 roku, 
15. nakłady na technologie informacyjno-komunikacyjne ICT  jako procent PKB  
w 2007 roku. 
 Dane źródłowe zostały zamieszczone na końcu opracowania w dwóch anek-
sach statystycznych. 
Analiza korelacji między wzrostem gospodarczym a poziomem wiedzy na pod-
stawie wybranych wskaźników  
 Spośród analizowanych państw największą średnią stopę wzrostu gospo-
darczego w latach 2003-2007 zaobserwowano w Chinach, Indiach i na Ukrainie. 
Najwolniej natomiast rozwijały się gospodarki Włoch, Niemiec i Francji. Współ-
czynnik korelacji między tempem wzrostu gospodarczego a wartością produktu 
krajowego brutto per capita był ujemny i wynosił –0,83. Taka wartość współczyn-
nika świadczy o istnieniu w gospodarce światowej wspomnianego w modelu Solo-
wa efektu doganiania, czyli sytuacji, w której państwa najbiedniejsze rozwijają się 
najszybciej, co prowadzi do konwergencji wydajności pracy w poszczególnych 
gospodarkach związanej z dyfuzją wiedzy z państw bogatszych do biedniejszych. 
Pozostałe mierniki wzrostu gospodarczego oraz poziomu wiedzy zostały zamiesz-
czone na rysunkach 1 i 2.  
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Rys. 1. Wskaźniki wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz poziomu wiedzy w wybra-
nych krajach świata 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego, 
http://info.worldbank.org oraz ONZ, http://hdr.undp.org/en/statistics/ 
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Rys. 2. Wskaźniki wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz poziomu wiedzy w wybra-
nych krajach świata 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego, 
http://info.worldbank.org oraz ONZ, http://hdr.undp.org/en/statistics/ 
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 Dla ułatwienia analizy dane dotyczace Produktu Krajowego Brutto per capita 
zostały znormalizowane do skali [0,1], przy czym wartość maksymalną reprezentu-
je najbogatsza gospodarka Stanów Zjednoczonych.  Miernik ten wykazuje najwięk-
sze dysproporcje w analizowanych państwach. Przeciętny Amerykanin uzyskuje 
ponad 16-krotnie wyższy dochód niż przeciętny Hindus. Największą różnicę mię-
dzy produkcją a jakością kapitału ludzkiego obserwuje się w państwach o niższym 
poziomie dochodu.  
 W pierwszej dziesiątce państw pod względem wartości wskaźnika rozwoju 
spolecznego znalazły się Australia (2. miejsce), Francja (7. miejsce) i Szwecja (8. 
miejsce). Na drugim biegunie znajduje się gospodarka drugiego pod względem 
liczby ludności państwa świata, tj. Indii (134. miejsce). 
 Najwyższy poziom wiedzy wyznaczany miernikami KEI oraz KI zajmują 
państwa skandynawskie, które w komplecie znajdują się w obu zestawieniach  
w pierwszej czwórce. W pierwszej dziesiątce znajdują się poza tym gospodarki 
państw anglosaskich, tj. Stanów Zjednoczonych (10.), Australii (7.) i Wielkiej Bry-
tanii (9.). Paradoksalnie najniższy poziom wiedzy reprezentują państwa najludniej-
sze, tj. Chiny (83.) i Indie (110.). Ta różnica zmniejsza się stopniowo. Porównując 
dane z 2009 i 1995 roku, największy przyrost wiedzy miał miejsce w Chinach 
(awans o 19 miejsc) i Brazylii (awans o 15 miejsc). Największy spadek wiedzy 
spośród analizowanych państw miał miejsce w Stanach Zjednoczonych – 7 miejsc.    
 Polska wśród wybranych państw Unii Europejskiej nie zmieniła swojej pozy-
cji w analizowanym okresie i ma najniższe wartości wskaźników zarówno rozwoju 
społecznego, jak i poziomu wiedzy. Odpowiednio 41. miejsce wg HDI oraz 37.  
i 36. miejsce w rankingach KEI i KI sytuują nasz kraj między Koreą Południową  
i Brazylią. Świadczy to o istnieniu dużej luki zarówno w poziomie produkcji, jak  
i wiedzy w stosunku do państw o porównywalnych parametrach demograficznych. 
 W celu porównania tempa wzrostu gospodarczego, wartości produkcji per 
capita oraz wskaźnika rozwoju spolecznego ze wskaźnikami wiedzy Knowledge 
Economy Index i Knowledge Index wyliczono współczynniki korelacji pomiędzy 
badanymi miernikami. Średnie tempo wzrostu gospodarczego dla lat 2003-2007 
wykazuje istotną statystycznie ujemną korelację z ww. wskaźnikami poziomu wie-
dzy. Odpowiednie współczynniki wynoszą –0,83 dla KEI oraz –0,82 dla KI. Jak to 
już wspomniano, potwierdza to efekt doganiania gospodarek bogatszych przez 
biedniejsze, co jest związane z transferem wiedzy między poszczególnymi pań-
stwami.  
 Bardzo wysokie wspólczynniki korelacji (odpowiednio 0,94 dla KEI oraz 0,91 
dla KI) obliczono, porównując wartość PKB per capita w analizowanych krajach  
z poziomem wiedzy. Potwierdza to tezę o istotnym wpływie jakości kapitału ludz-
kiego na wartość produkcji, przy czym można wykazać istnienie współzależności, 
w której wyższy poziom wiedzy wpływa na wzrost produkcji, ale także rosnące 
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dochody i produkcja przyczyniają się do wzrostu poziomu wiedzy w poszczegól-
nych gospodarkach. 
 Najwyższą korelację (na poziomie 0,96 dla KEI oraz 0,97 dla KI) wyliczono, 
porównując wspomniane mierniki ze wskaźnikiem rozwoju społecznego HDI. Wy-
soka wartość współczynnika korelacji wiąże się z metodologią liczenia HDI, które-
go ważnym elementem jest wskaźnik skolaryzacji na wszystkich poziomach. 
Świadczy on jednak przede wszystkim o dużej zależności między rozwojem gospo-
darczym a rozwojem wiedzy i szybszym rozwoju społecznym gospodarek opartych 
na wiedzy. 
Analiza poziomu wiedzy w wybranych krajach świata z wykorzystaniem no-
wego wskaźnika analitycznego 
 Na podstawie wymienionych w poprzednim podrozdziale wskaźników cząst-
kowych autorzy wyliczyli własny wskaźnik poziomu wiedzy, którego wartości  
w poszczególnych państwach, uszeregowane zgodnie z malejącym porządkiem, są 
zobrazowane na rysunku 3.   
 

 
 

Rys. 3. Wartości wskaźnika poziomu wiedzy w wybranych krajach  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego, 
http://info.worldbank.org 

 
 Analiza powyższych danych wskazuje zbliżony do wspomnianych wcześniej 
wskaźników rozkład wiedzy w poszczególnych państwach. Do istotnych różnic  
w stosunku do poprzednio omówionych wskaźników należy pierwsze miejsce Sta-
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nów Zjednoczonych, stosunkowo niska pozycja Wielkiej Brytanii i Australii oraz 
bardzo dalekie miejsce Polski, którą wyprzedzają między innymi Rosja i Ukraina. 
Stany Zjednoczone mają najwiekszą liczbę patentów na milion mieszkańców oraz 
najwyższy udział pracujących w usługach i osób z wyższym wykształceniem. Japo-
nia eksportuje najwięcej produktów wysokiej techniki, ma też najniższy poziom 
bezrobocia. Państwa skandynawskie charakteryzują się natomiast najbardziej roz-
winiętym sektorem badawczo-rozwojowym, najwyższymi nakładami na edukację  
w stosunku do wartości produkcji oraz najbardziej rozbudowanym sektorem wyso-
kich technologii. Najniższe wartości wskaźnika zaobserwowano w Chinach i In-
diach, co jest związane z dużą liczbą ludności przekładającą się na obniżenie warto-
ści mierników per capita. Niska pozycja Polski jest wynikiem bardzo małych na-
kładów na sektor badawczo-rozwojowy (ostatnie miejsce wśród analizowanych 
państw) i małej liczby osób w nim zatrudnionych. Drugim ważnym powodem ni-
skiego poziomu wiedzy w gospodarce polskiej jest utrzymywanie wysokiego po-
ziomu bezrobocia zarówno ogółem, jak i wśród osób legitymujących się wyższym 
poziomem wykształcenia, co wpływa na deprecjację istniejącej wiedzy i umiejętno-
ści ucieleśnionych w kapitale ludzkim.  Współczynnik korelacji liczonego współ-
czynnika z wartością PKB per capita oraz HDI dla poszczególnych państw wynosi 
0,84 i 0,82. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Na podstawie modeli teoretycznych oraz analizy empirycznej można wykazać 
istnienie dodatniej korelacji między poziomem wiedzy w analizowanych gospodar-
kach a wartością produkcji. Potwierdza to przyjętą tezę, że jednym z najważniej-
szych czynników wzrostu gospodarczego jest wiedza i kapitał ludzki. Poza tym 
można zaobserwować proces doganiania poziomu produkcji państw bogatszych 
przez biedniejsze, o czym świadczy wyższe tempo wzrostu PKB w państwach znaj-
dujących się na niższym etapie rozwoju gospodarczego.  
 Z analizowanych państw najwyższy poziom produkcji na mieszkańca oraz 
wysoki poziom wiedzy występuje w państwach skandynawskich, Stanach Zjedno-
czonych, Australii oraz najbogatszych krajach Unii Europejskiej. Najniższy poziom 
produkcji i wiedzy mają państwa najludniejsze, tj. Indie i Chiny. Polska na tle in-
nych państw Unii Europejskiej charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem 
produkcji na jednego mieszkańca oraz poziomem wiedzy. Przyczyn tego stanu 
rzeczy należy upatrywać w niewystarczających nakładach na badania, rozwój oraz 
wysokim poziomie długookresowego bezrobocia.  
 



Wiedza jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego 335

Tabela 1 
 

Aneks statystyczny I 
 

 USA JAP KOR AUS CHIN BRA IND SZW DAN 
A 3,00 2,00 4,40 3,60 10,8 3,80 8,80 3,20 2,00 
B 45592 33632 24801 34923 5383 9567 2753 36712 36130 
C 0,956 0,960 0,937 0,970 0,772 0,813 0,612 0,963 0,955 
D 13 10 26 2 92 75 134 7 16 
I 9,02 8,42 7,82 8,97 4,47 5,66 3,09 9,51 9,52 
II 9 20 29 11 81 54 109 2 1 
III 9,02 8,63 8,43 9,08 4,66 6,11 2,95 9,57 9,49 
IV 10 19 20 7 83 53 110 1 2 
1 4651 5546 4162 4053 926 461 111 6139 5277 
2 2,61 3,40 3,23 1,78 1,42 0,82 0,69 3,82 2,44 
3 318 284 113 61 1 1 0 152 99 
4 28 19 33 14 30 12 5 16 17 
5 82 58 95 75 23 30 12 75 80 
6 6 4 4 5 . 5 3 7 8 
7 5 4 3 4 4 9 5 6 4 
8 78 66 65 75 16 58 . 76 73 
9 62 57 59 62 73 65 55 61 63 
10 46 33 35 18 . 4 33 17 23 
11 60 40 32 34 . . . 29 31 
12 850 840 900 1010 420 630 210 1130 1140 
13 810 410 580 600 60 160 30 880 550 
14 740 690 760 680 160 350 70 800 810 
15 7 7 7 7 8 6 6 6 6 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego, 
http://info.worldbank.org oraz ONZ, http://hdr.undp.org/en/statistics/ 

Tabela 2 
 

Aneks statystyczny II 
 

 FIN POL NIE WŁO HISZ FRA WBR ROS UKR 
A 3,60 5,20 1,60 1,00 3,60 1,80 2,80 7,00 7,80 
B 34526 15987 34401 30353 31560 33674 35130 14690 6913 
C 0,959 0,880 0,947 0,951 0,955 0,961 0,947 0,817 0,796 
D 12 41 22 18 15 8 21 71 85 
I 9,37 7,41 8,96 7,79 8,28 8,40 9,10 5,55 6,00 
II 3 37 12 30 24 22 7 60 51 
III 9,39 7,38 8,92 8,18 8,18 8,64 9,06 6,82 6,58 
IV 4 36 13 23 24 18 9 43 46 
1 7681 1562 3386 1407 2639 3353 3033 3255 1830 
2 3,41 0,56 2,52 1,10 1,21 2,21 1,80 1,08 1,03 
3 175 1 131 32 8 61 66 1 0 
4 21 4 14 7 5 19 19 7 4 
5 94 67 50 68 69 56 59 75 76 
6 6 5 5 4 4 6 6 3 5 
7 7 10 9 6 8 8 5 6 7 
8 69 53 68 65 65 72 76 60 56 
9 57 49 54 46 53 51 59 59 54 
10 19 10 11 11 20 20 14 32 39 
11 33 19 25 14 31 27 30 50 45 
12 1150 1090 1180 1330 1080 900 1,180 1150 1190 
13 500 170 660 370 390 650 800 130 50 
14 790 440 720 540 510 510 720 210 220 
15 5 6 6 6 5 6 7 4 7 
Źródło: jak w tabeli 1 
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A KNOWLEDGE AS A FACOR  
OF ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT 

 
 

Summary 
 
 Authors prove a positive correlation between the level of knowledge in the various 
economies and the value of production. This confirms that one of the most important 
determinants of growth is human capital. It is also observed the process of catching-up 
the production level of the wealthier countries by poorer. The evidence is the higher 
GDP growth rates in developing countries. Poland compared to other European Union 
countries is characterized by a relatively low level of production per capita and the level 
of knowledge. Reasons for this should be seen as insufficient expenditure on research 
and development.  
 

Translated by Piotr Klimczyk 
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WYKORZYSTANIE INTERNETU W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH  
W 2008 ROKU 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Zaistnienie i utrzymanie się na dzisiejszym rynku, w dobie wysokiej konku-
rencji i globalizacji, jest zadaniem coraz trudniejszym. Głównym elementem staje 
się obywatel oraz możliwość komunikacji z nim. Poziom wykształcenia  i umiejęt-
ności użytkowników nie pozostają bez wpływu na takie obszary jak poziom bezro-
bocia, zatrudnienie czy też innowacyjność. 
 Rozpowszechnienie technologii informacyjnych wpływa na sposób komuni-
kacji międzyludzkich, szybkość pozyskiwania informacji, jak również sposób wy-
korzystania ich w celu pozyskania towaru bądź usługi1. 
 
 
1. Wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy 
 
 Współczesne technologie oferują użytkownikom wiele wyspecjalizowanych 
funkcjonalnie i aplikacyjnie narzędzi służących komunikowaniu się z sieciami 
komputerowymi, a w szczególności z Internetem. Skuteczny dostęp do sieci jest 
podstawowym warunkiem realizacji przez użytkownika interesujących go operacji. 
Globalna sieć internetowa jest źródłem nieograniczonej liczby informacji, spośród 
których wiele może być istotnych dla rozwoju społecznego, kulturowego i gospo-

                                                 
1  Małachowski A. Środowisko wirtualnego klienta. Wyd. Akademii Ekonomicznej  

we Wrocławiu, 2005. 
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darczego użytkowników nowoczesnych technologii. Niewątpliwie najważniejszym 
czynnikiem wpływającym na dostęp do globalnej sieci jest wyposażenie mieszkań-
ców komputer (rys.1). 
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Rys. 1. Wyposażenie gospodarstw domowych w komputery 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (Budżety Gospodarstw Domowych  
w 2008 r.). 

 
 Poziom wyposażenia gospodarstw domowych w urządzenia i technologie 
informacyjno-telekomunikacyjne jest zróżnicowany w zależności od miejsca za-
mieszkania. Wyposażenie gospodarstw domowych w komputery kształtuje się  
w przedziale 49,7% – 62,1%. W najwyższym stopniu w sprzęt komputerowy wypo-
sażone są gospodarstwa domowe w woj. pomorskim (62,1%). W najmniejszym 
stopniu w komputery wyposażeni są mieszkańcy województw: świętokrzyskiego 
(49,7%), lubelskiego (51,2%) oraz warmińsko-mazurskiego (51,3%). 
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Rys. 2. Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu 
Źródło: Diagnoza Społeczna 2007. 

 
 Największa liczba gospodarstw z dostępem do Internetu jest w wojewódz-
twach: pomorskim (61,3%) i wielkopolskim (57,9%). Najniższe wskaźniki są  
w województwach: świętokrzyskim (39,9%) i lubelskim (43,2%).  
 Wskaźnik dostępu do Internetu wśród gospodarstw domowych w Polsce 
(41%) w 2007 r. sięgał trzech czwartych poziomu średniej dla 27 krajów UE (54%). 
Dystans dzielący nasz kraj od od średniej dla UE nieznacznie się zmniejszył (rys. 
3). 
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Rys. 3. Gospodarstwa domowe z dostępem do internetu w domu  w krajach europej-
skich w 2007 r. 

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 
2004-2007. 

 
 Podobnie jak w przypadku posiadania dostępu do Internetu, także rodzaj do-
stępu (wąskopasmowy, ISDN, DSL, szerokopasmowy) jest znacznie zróżnicowany 
ze względu na miejsce zamieszkania. W 2007 r. 16% gospodarstw domowych na 
wsi posiadało Internet szerokopasmowy, niemal co trzecie w miastach o liczbie 
mieszkańców poniżej 100 tys. i 40% w dużych miastach. 
 Podobnie jak w przypadku wyposażenia gospodarstw domowych w kompute-
ry dostęp do Internetu jest również zróżnicowany. Główną przyczyną braku dostępu 
do Internetu są względy techniczne, takie jak: brak odpowiedniego sprzętu czy też 
brak łącza stałego (tab.1).  
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Tabela 1 
 

Powody braku dostępu do Internetu (w %) 
 

województwo 

br
ak

 o
dp

ow
ie

dn
ie

go
 sp

rz
ęt

u 

br
ak

 m
oż

liw
oś

ci
 te

ch
ni

cz
ny

ch
 

ko
rz

ys
ta

ni
a 

z 
łą

cz
a 

st
ał

eg
o 

w
ys

ta
rc

za
ją

ce
 m

oż
liw

oś
ci

 k
or

zy
-

st
an

ia
 z

 In
te

rn
et

u 
w

 in
ny

m
 m

ie
js

cu
 

ni
ż 

do
m

 

In
te

rn
et

 n
ie

 je
st

 n
am

 p
ot

rz
eb

ny
 

in
te

rn
et

 n
ie

 m
a 

ni
c 

ci
ek

aw
eg

o 
 

do
 z

ao
fe

ro
w

an
ia

 

w
zg

lę
dy

 p
ry

w
at

no
śc

i i
 b

ez
pi

ec
ze
ń-

st
w

a 

dolnośląskie 32,71 8,57 6,99 48,07 0,99 0,43 
kujawsko-pomorskie 47,45 8,05 2,76 34,87 1,79 0,44 
lubelskie 42,25 10,97 4,88 43,41 0,41 0,41 
lubuskie 33,71 16,30 10,20 41,09 0,00 0,00 
łódzkie 43,11 9,84 6,45 45,89 2,00 0,85 
małopolskie 35,59 6,77 5,76 43,58 2,49 0,00 
mazowieckie 48,48 13,96 7,20 45,14 0,33 2,85 
opolskie 47,90 9,26 1,84 49,66 0,00 2,72 
podkarpackie 41,78 19,06 5,66 35,15 2,04 4,07 
podlaskie 47,03 10,97 2,61 43,61 0,47 0,00 
pomorskie 39,66 10,65 9,85 35,16 0,69 2,17 
śląskie 95,90 84,80 81,56 98,96 - - 
świętokrzyskie 31,71 14,41 8,45 35,46 2,55 0,74 
warmińsko-mazurskie 50,75 22,53 5,15 51,02 2,74 1,21 
wielkopolskie 36,20 14,00 5,29 36,45 1,13 2,01 
zachodniopomorskie 72,79 25,80 4,50 67,76 2,25 3,57 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnoza Społeczna 2007. 
 
 Brak dostępu do Internetu nie zawsze jest podyktowany brakiem komputera 
czy brakiem potrzeby korzystania. Nieposiadanie dostępu do Internetu spowodowa-
ne jest możliwością dostępu w innym miejscu niż w domu, niechęcią do Internetu 
czy też brakiem umiejętności. Pomimo bardzo szerokiej oferty dotyczącej form 
dostępu do Internetu cały czas jedną z głównych przyczyn ograniczających dostęp 
do niego jest zbyt wysoki koszt. W Polsce 41,9% mieszkańców nie posiada dostępu 
do Internetu ze względu na koszty związane z podłączeniem do sieci (tab. 2). 
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Tabela 2 
 

Powody braku dostępu do Internetu (w %) 
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dolnośląskie 3,47 37,86 19,36 11,14 
kujawsko-pomorskie 4,38 34,32 18,43 5,74 
lubelskie 5,4 36,14 22,38 7,43 
lubuskie 2,59 53,67 23,71 8,28 
łódzkie 3,06 34,19 22,2 7,85 
małopolskie 0,55 37,13 19,38 7,36 
mazowieckie 3,44 34,75 16,02 9,7 
opolskie 1,32 27,56 6,46 2,02 
podkarpackie 4,29 34,45 15,98 3,53 
podlaskie 2,02 33,98 22,81 3,44 
pomorskie 3,61 37,85 18,17 6,84 
śląskie - 98,02 94,38 92,18 
świętokrzyskie 5,06 39,26 14,69 4,78 
warmińsko-mazurskie 5,91 35,63 18,94 3,58 
wielkopolskie 2,69 36,95 11,93 7,4 
zachodniopomorskie 5,98 58,77 31,35 15,35 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnoza Społeczna 2007. 
 
 Ze względu na wiele powodów ograniczających dostęp do informacji przy 
wykorzystaniu technik informatycznych zróżnicowanie regionalne w dostępie  
i korzystaniu z Internetu jest nadal duże (rys. 2). 
 Rosnący poziom wyposażenia gospodarstw domowych w komputery oraz 
dostępu do Internetu sprzyja podnoszeniu kwalifikacji informatycznych przez ich 
użytkowników. Proces jest zjawiskiem naturalnym, dodatkowo stymulowanym 
przez powszechną edukację informatyczną młodzieży szkolnej oraz zapotrzebowa-
nie na kompetentnych użytkowników. W 2008 roku liczba osób korzystających  
z Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosiła 53,1%, z czego 40,3% zamiesz-
kiwało na wsi. Technologie informatyczne wykorzystywane są w coraz większym 
stopniu nie tylko jako źródła informacji, ale również jako narzędzie ułatwiające 
funkcjonowanie w życiu codziennym (tab. 3). 
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Tabela 3 
 

Rodzaje towarów i usług zamawianych przez Internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
według klasy miejsca zamieszkania 

 
Klasa miejscowości zamieszkania 

miasta o liczbie mieszkańców Wyszczególnienie 
Osoby w wieku 16-74 lata Ogółem miasta razem powyżej 100 tys. do 100 tys. wieś 

Osoby korzystające z Internetu 53,1 60,6 64,3 57,0 40,3 
W tym:      
osoby zamawiające przez 
Internet towary lub usługi  18,0 22,4 24,7 20,1 10,5 

w tym:      
- żywność, napoje, używki, 
kosmetyki, środki czystości 3,0 3,9 5,0 2,9 1,3 

- meble, pojazdy, art. AGD, 
narzędzia, zabawki, biżuteria 6,1 7,6 8,4 6,9 3,6 

- filmy, muzyka 2,7 3,4 4,3 2,6 1,5 
- książki, czasopisma lub mate-
riały do nauki przez Internet    5,5 7,0 8,4 5,8 2,7 

- odzież lub sprzęt sportowy 8,0 10,1 10,3 9,8 4,5 
- sprzęt komputerowy 2,7 3,5 4,5 2,5 1,4 
-  pozostały sprzęt elektroniczny 4,2 5,1 6,2 4,0 2,6 
- wycieczki, wczasy, zakwate-
rowanie, bilety lotnicze 1,6 2,3 3,1 1,4 0,5 

 
Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3730_PLK_HTML.htm 
 
 W 2008 roku 22,4% mieszkańców miast wykorzystywało Internet w celu 
pozyskiwania określonych towarów i usług, w największym stopniu do zakupu 
odzieży i sprzętu sportowego – 10,1% w miastach (10,3% w miastach powyżej 100 
tys. mieszkańców, 9,8% w pozostałych miastach). Produkty takie jak meble, sprzęt 
AGD zamawiało 6,1% mieszkańców korzystających z technologii komunikacyjno- 
-informatycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Problem wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych można 
analizować z punktu widzenia dążeń, celów i wartości, ale także z punktu widzenia 
możliwości aktywnego udziału w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Nie da 
się jednak poznać zachowań współczesnych internautów bez analizy dostępności do 
narzędzi informatycznych koniecznych do funkcjonowania użytkownika w danej 
społeczności. Bardzo często to dostęp do sprzętu komputerowego kreuje potrzeby  
i zachowania użytkowników. Znaczenie dostępu do Internetu w kreowaniu wzor-
ców kulturowych, zachowań użytkowników i ich decyzji jest tak duże, że rola tego 
medium w obecnej rzeczywistości jest niepodważalna.   
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USING THE INFORMATION TECHNOLOGY IN HOUSEHOLDS IN 2008 
 
 

Summary 
 
 Problem of using the technology communications it is possible to analyse visions 
of aspirations, purposes and the value immediately, but also from a point of view of the 
possibility of the active participation in the development of the information society. 
However it won't be possible to get to know behaviours of contemporary internauts 
without analysis of accessibilities to computer tools necessary for functioning of the 
user in given to the community. Very much it often creates the access to the computer 
hardware of the need and keeping users. The significance of the access to the Internet in 
creating cultural patterns, behaviours of users and their decision is so great, that role of 
it for medium in current reality is indisputable. 
 

Translated by Małgorzata Grzywińska-Rąpca 
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E-ŚWIADCZENIODAWCY NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Internet zrewolucjonizował życie nie tylko poszczególnych ludzi, ale także 
istotnie wpływa na funkcjonowanie gospodarki rynkowej powodując rozwój  
e-biznesu. W tradycyjnym ujęciu Internet jest postrzegany jako miejsce przepływu 
oraz wymiany informacji dostępne coraz szerszej grupie ludzi szukających wiedzy 
z określonej dziedziny1. Internet  to ogólnoświatowa sieć komputerowa logicznie 
połączona w jednorodną sieć adresową opartą na protokole IP. Korzystanie z Inter-
netu bardzo się w XXI wieku rozpowszechniło i stanie się jeszcze powszechniejsze 
także w Polsce (obecnie ma on już ok. 15 milionów użytkowników). Najpopular-
niejsze usługi sieciowe to www (strona witryna) i mailing. W 1993 roku World 
Wide Web został udostępniony do celów komercyjnych ogółowi użytkowników 
Internetu, powodując m.in. rozwój handlu elektronicznego. Globalna sieć kompute-
rowa pozwala na wymianę danych w procesie komunikacji oraz zawieranie trans-
akcji handlowych z klientami. Coraz większa liczba przedsiębiorców korzysta  
z Internetu w swej działalności. Zakres wykorzystania sieci w działalności gospo-
darczej bywa bardzo różny, począwszy przykładowo tylko od mailingu przez  
e-marketing czy e-rekrutację  aż do prowadzenia w całości działalności w Interne-
cie.  
 E-biznes stanowi coraz istotniejszą i prężnie rozwijającą się dziedzinę również 
polskiej gospodarki. Mimo specyficznego charakteru usług, których przedmiotem 
jest życie i zdrowie człowieka, należy również uznać możliwość wykorzystywania 

                                                 
1  M. Czuba, Marketing usług, teoria i praktyka, Wyd. TARA, Katowice 2001, s. 155. 
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Internetu przez świadczeniodawców rynku usług medycznych. W sferze udzielania 
świadczeń zdrowotnych nie można co prawda zasadniczo prowadzić w pełni kla-
sycznego e-biznesu, jednakże świadczeniodawcy medyczni mogą wykorzystywać 
jego elementy, w szczególności takie jak e-marketing i e-PR, a także oferować 
pewne  e-usługi związane m.in. z telemedycyną. Przemiany rynkowe i społeczne 
doprowadziły do zmiany postawy i wymagań pacjenta, który stał się świadomym  
i aktywnym klientem rynku usług medycznych. Postęp technologiczny oraz rozwój 
społeczeństwa informacyjnego, a także wzrost oczekiwań w zakresie opieki me-
dycznej wymagają od świadczeniodawców systemu ochrony zdrowia stosowania 
coraz nowocześniejszych środków i form w usługach medycznych. Świadczenio-
dawcy medyczni to zgodnie z prawem publiczne i niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej oraz indywidualne i grupowe praktyki medyczne. Wyzwaniem, ale też 
koniecznością dla świadczeniodawców są nowoczesne technologie informatyczne  
i telekomunikacyjne. Korzystanie z powyższych technologii staje się niezbędne dla 
poprawienia, a nawet utrzymania pozycji rynkowej świadczeniodawcy. Niestety  
w rzeczywistości polskich zakładów opieki zdrowotnej używanie IT występuje 
jeszcze w stosunkowo wąskim zakresie, jednakże ta tendencja powoli zmienia się 
na lepsze (dotyczy to przede wszystkim NZOZ-ów i klinik uczelni medycznych). 
Ponieważ jednak coraz więcej udzielających świadczenia zdrowotne wykorzystuje 
w sposób rynkowy sieć w swej działalności, można mówić o początkach epoki e-
świadczeniodawców medycznych. Celem artykułu jest przybliżenie możliwych do 
wykorzystania sfer charakterystycznych dla e-biznesu w działalności świadczenio-
dawcy medycznego, a także specyficznych dla niego e-usług medycznych. Za pod-
stawowe sfery związane z e-biznesem, w których mogą uczestniczyć (oczywiście  
z pewnym ograniczeniami prawnymi i etycznymi) zakłady opieki zdrowotnej  
i prywatne praktyki medyczne, należy uznać internetowy marketing i public rela-
tions. Natomiast e-usługi medyczne charakterystyczne dla branży ochrony zdrowia 
związane są przede wszystkim z telemedycyną. 
 Ograniczeniem w działaniach rynkowych świadczeniodawcy medycznego są 
m.in. przepisy prawa. Szczególnie widoczne to jest w sferze reklamy usług me-
dycznych. Zgodnie bowiem  z art. 18 b ustawy o zakładach opieki zdrowotnej ZOZ 
może podawać do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzie-
lanych świadczeń zdrowotnych, jednakże treść i forma tych informacji nie mogą 
mieć cech reklamy. W przypadku zakładu opieki zdrowotnej dozwolone jest jedy-
nie informowanie. Za dopuszczalne uznaje się tylko takie komunikaty, które nie 
zawierają: zachęty do korzystania ze świadczeń, obietnic dotyczących procesu le-
czenia oraz cen. Należy zauważyć, że granica między informowaniem a reklamą  
w ochronie zdrowia  bywa płynna. 
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1. E-marketing i e-public relations 
 
 Marketing odgrywa coraz istotniejszą rolę w funkcjonowaniu zakładów opieki 
zdrowotnej, a także prywatnych praktyk medycznych. Stosowanie marketingu  
w ochronie zdrowia pozwala poznać oczekiwania pacjentów, a następnie ich przy-
ciągnąć i zatrzymać w konkretnej placówce ochrony zdrowia. Marketing usług 
medycznych jest zdaniem autorki immanentnym czynnikiem efektywnego zarzą-
dzania każdą placówką medyczną. Stosunkowo nowym rodzajem marketingu jest 
marketing internetowy (e-marketing). Marketing internetowy oznacza prowadzenie 
działalności marketingowej przez globalną sieć. Stosowanie e-marketingu w dzia-
łalności organizacji spowodowane jest przede wszystkim przez presję konkurencji 
oraz presję klientów, a także oszczędność kosztów. Podstawowymi narzędziami 
marketingu internetowego są strona WWW (witryna) i poczta elektroniczna (ma-
iling). Z zastosowania marketingu internetowego przez świadczeniodawcę medycz-
nego  mogą wynikać m.in. następujące korzyści: możliwość poprawienia wizerunku 
placówki, udoskonalenie systemu obsługi klientów, zwiększenie stopnia znajomo-
ści placówki i jej usług, redukcja kosztów. 
 Public relations to termin powszechnie stosowany przez praktyków i teorety-
ków, którzy zajmują się kształtowaniem pozytywnego wizerunku. Powszechnie 
przyjmuje się, że PR to zespół działań mających na celu ukształtowanie wizerunku 
zarówno w otoczeniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Otoczenie wewnętrzne 
danej organizacji tworzą m.in. pracownicy. Natomiast w skład otoczenia zewnętrz-
nego mogą wchodzić klienci, instytucje finansowe, dostawcy, jak również admini-
stracja publiczna oraz inne podmioty, które w pewnym zakresie powiązane są  
z daną organizacją. Celem działalności PR jest pozyskanie akceptacji i życzliwości 
wobec poczynań organizacji (np. ZOZ) oraz tworzenie, a następnie utrzymanie 
korzystnych warunków jej funkcjonowania2. Stosunkowo nowym rodzajem czy też 
instrumentem public relations jest e-public relations (inaczej elektroniczny lub sie-
ciowy public relations), czyli public relations z wykorzystaniem Internetu. E-PR to 
odpowiedź praktyków na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Podstawowe na-
rzędzia e-PR to: witryna (strona) www i poczta elektroniczna. Ponadto coraz istot-
niejsze znaczenia w działalności PR w sieci ogrywają komunikatory oraz blogi.  
 Dzięki Internetowi każdy świadczeniodawca medyczny, podobnie jak  
e-przedsiębiorca, może założyć i utrzymywać własną stronę internetową. Decydu-
jąc się na utworzenie witryny, należy zwrócić szczególną uwagę na projekt graficz-
ny rozmieszczenia poszczególnych elementów na stronie (tzw. layout) i nawigację 
(odpowiednie i funkcjonalne rozplanowanie elementów służących do przemiesz-

                                                 
2  B. Rozwadowska, Public relations − teoria, praktyka, perspektywy, Studio Emka, War-

szawa 2002, s.15. 
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czania się po witrynie)3. Na witrynie świadczeniodawcy w aspekcie marketingu 
oraz PR powinny być umieszczone następujące linki: 

1. Aktualności obejmujące m.in. najnowsze informacje z życia organizacji 
(np. zmiana lokalizacji gabinetu lub godzin przyjęć) i jej osiągnięcia,  

2. Geneza organizacji (w szczególności rok założenia) i jej misja, struktura,  
3. Zakres usług/świadczeń, 
4. Promocja zdrowia (będąca ustawowym zadaniem personelu medycznego), 
5. Tematy związane ze ochroną zdrowia (np. odkrycia naukowe, porady 

zdrowotne), 
6. Komunikaty/materiały prasowe (informacje gotowe do wykorzystania 

przez dziennikarzy), 
7. My w prasie/Prasa o nas (przegląd pozytywnych artykułów prasowych)  
8. Zdjęcia, filmy związane z działalnością organizacji i jego personelem, 
9. Ogłoszenia (e-rekrutacja, zamówienia publiczne itp.), 
10. Wyraźnie wyodrębnione dane kontaktowe oraz lokalizacyjne4. 

 Za elementy strategiczne należy uznać zakres usług oraz dane kontaktowe 
(mail, faks, kilka telefonów) i dlatego należy specjalnie je wyeksponować. Usta-
wowym i bezpośrednim celem działalności każdego zakładu opieki zdrowotnej jest 
promocja zdrowia. Promocja zdrowia należy także do obowiązków personelu me-
dycznego niezależnie od formy wykonywania zawodu. Internet stanowi doskonałe 
narzędzie tzw. e-promocji zdrowia5. Na stronie internetowej każdego świadczenio-
dawcy promocji zdrowia należy stanowczo poświęcić osobny i stosunkowo rozbu-
dowany link, co znajduje uzasadnienie prawne i podnosi wartość edukacyjną stro-
ny. Atrakcyjność strony www podnoszą bezspornie różne programy typu kalkula-
tor, np. BMI czy kalorii, do samodzielnego wykorzystania przez użytkownika stro-
ny. Strona nie powinna mieć tylko charakteru przekazu wyłącznie tekstowego, ale 
wykorzystywać w pełni multimedialne możliwości sieci, tj. animację, dźwięk, zdję-
cia, filmy. Strona internetowa świadczeniodawcy medycznego ma za zadanie 
przede wszystkim upowszechnienie informacji o organizacji, jej celach i ofercie 
oraz kształtowanie jej wizerunku, a w przypadku publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej ma dodatkowo spełnić ustawowy obowiązek związany z Biuletynem Infor-
macji Publicznej (BIP). Stronę internetową warto wykorzystać jako narzędzie, za 
pomocą którego konkretna placówka zdrowotna może wyróżnić się spośród konku-
rencji. Dlatego też warto zaproponować pacjentowi coś więcej, np. możliwość 

                                                 
3  Por. A. Bukowska-Piestrzyńska, Marketing usług zdrowotnych, Warszawa, CeDeWu 

2007 s. 116 i n. 
4  Szerzej zawartość strony: M. Paszkowska, Strona internetowa jako narzędzie marketingu 

zakładu opieki zdrowotnej, Zeszyty Naukowe SCENO 5/2007. 
5  Szerzej e-promocja zdrowia: M. Paszkowska, Rola Internetu w promocji zdrowia, Prze-

gląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 3/2008, s. 18-25. 
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umówienia się na wizytę on-line, czy też rozmowę z lekarzem przy użyciu komuni-
katora internetowego.  
 Poza witryną www do podstawowych narzędzi internetowych, które może 
wykorzystywać świadczeniodawca medyczny w e-marketingu i e-PR, należy zali-
czyć pocztę elektroniczną (mailing). E-mail to obecnie jeden z najważniejszych 
sposobów komunikacji przez Internet. ZOZ oraz gabinet lekarski może korzystać  
z bezpłatnej skrzynki mailowej (np. z oferowanych przez portale internetowe) lub 
posiadać własną odpłatną skrzynkę. Konta komercyjne są płatne, ale lepiej zabez-
pieczone, o większej pojemności i istotnym wpływie na kreowanie wizerunku orga-
nizacji, dlatego też należy je wykorzystywać. 
 Mailing jako aktywna forma PR polega na rozsyłaniu informacji drogą elek-
troniczną do strategicznych grup docelowych (dziennikarze, współpracownicy, 
pacjenci). Coraz powszechniejszą praktyką jest udostępnianie świadczeniodawcy 
(np. przy pierwszej rejestracji w gabinecie) przez pacjentów poza numerem telefonu 
kontaktowego także adresu poczty elektronicznej. Jeżeli tylko pacjent wyrazi zgo-
dę, można mu przesyłać mailowo różne informacje przede wszystkim związane  
z udzielanymi świadczeniami i promocją zdrowia. Podstawowym błędem związa-
nym z pocztą elektroniczną jest brak lub długi czas oczekiwania na odpowiedź. 
Komunikacja elektroniczna z pacjentem może mieć szerokie zastosowanie w proce-
sie podnoszenia jakości usług medycznych i ich dostosowywania do potrzeb pa-
cjenta, a także wpływa na kształtowanie wizerunku świadczeniodawcy. Przypo-
mnienie o wizycie lub jej odwołanie to bardzo istotne dla pacjenta informacje,  
a narzędziem ich szybkiego przekazania może być Internet. Do warunków skutecz-
nego wykorzystania Internetu w marketingu i public relations należą: 

− dokładne określenie adresata strony i jej celu, 
− czytelna i przejrzysta zawartość strony oraz łatwa, intuicyjna nawigacja, 
− wykorzystywanie powszechnie używanych formatów (np. doc, pdf) do pu-

blikowania materiałów na stronie, 
− odpowiednia grafika w szczególności zintegrowana z innymi elementami 

komunikacji wizualnej, 
− interaktywność strony (utrzymywanie kontaktu z pacjentem, np. bieżące 

odpisywanie na maile), 
− szybki czas dostępu do strony (np. ograniczona wielkość elementów gra-

ficznych, możliwość pomijania intro itd.), 
− bieżące aktualizacje strony6.  

 

                                                 
6  Por. E. Frąckiewicz, Marketing internetowy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006,  

s. 21-22. 
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2. Usługi telemedyczne  
 
 Rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych spowodował 
m.in. także powstanie nowej formy opieki zdrowotnej, tj. medycyny na odległość 
(tzw. telemedycyny). Według Information for Health: An information strategy for 
the modern NHS z 1998, telemedycyna obejmuje aktywności związane z ochroną 
zdrowia (w tym diagnostykę, porady, leczenie i monitorowanie), w których uczest-
niczy pracownik opieki zdrowotnej i pacjent lub dwóch pracowników ochrony 
zdrowia, oddzielonych od siebie w przestrzeni (a niekiedy także w czasie). W per-
spektywie rynku medycznego można uznać telemedycynę za specyficzną i nowo-
czesną formę świadczenia usług medycznych na odległość.  Dlatego należy uznać, 
iż można stosować także termin e-usługi medyczne jako oznaczający jedną z fun-
damentalnych sfer działania telemedycyny, tj. usługi medyczne świadczone z wy-
korzystaniem (za pośrednictwem) globalnej sieci. W Polsce telemedycyna dopiero  
i stosunkowo wolno zaczyna się rozwijać. Pierwsze udane inicjatywy w powyższej 
sferze to zasadniczo lata 90. XX wieku, kiedy to m.in. wprowadzano dla pacjentów 
w Warszawie i Rzeszowie usługę w zakresie monitorowania pracy serca na odle-
głość tzw. teleekg. Zakres usług telemedycznych obejmuje przede wszystkim prze-
syłanie na odległość: 

− obrazów statycznych i dynamicznych, 
− zdjęć rentgenowskich, 
− echogramów, 
− obrazów EKG, USG, MRI, 
− zdjęć tomografii komputerowej. 

 Przesyłanie obrazów poprzez sieć, czyli wideokomunikacja, pozwala na inter-
aktywne komunikowanie się pomiędzy specjalistami, a także pomiędzy lekarzem  
a pacjentem. Dzięki systemom teletransmisyjnym możliwe stają się także zdalne 
konsultacje pacjenta z lekarzem, przeprowadzanie badań ogólnych, okresowe prze-
glądy, zdalne wizyty, kontrola postępów długotrwałego leczenia pacjentów, którzy 
nie muszą przebywać w szpitalu, obserwacja jak również doradztwo w medycynie 
powypadkowej czy ratownictwie górskim i morskim. 
 Pacjent mający problem ze zdrowiem potrzebuje przede wszystkim porady 
lekarskiej. Jeżeli jest ona udzielana pacjentowi na odległość za pomocą odpowied-
nich narzędzi teleinformatycznych, to możemy mówić o tzw. telekonsultacjach 
lekarskich stanowiących fundamentalną sferę telemedycyny. Telekonsultacje niosą 
ze sobą poważne oszczędności, wynikające m.in. z ograniczenia transportu oraz 
optymalizacji wykorzystania czasu personelu medycznego. Przykładowo videokon-
sultacje możliwie są w Polsce m.in. dzięki serwisowi i-lekarz7. Serwis i-lekarz jest 
to platforma umożliwiająca odbywanie konsultacji z doświadczonymi lekarzami 

                                                 
7  Por. www.i-lekarz.pl 
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różnych specjalności, bez wychodzenia z domu. Jedną z najprężniej działających 
sfer telemedycyny jest telekardiologia8. Dotychczasowe doświadczenia w dziedzi-
nie telekardiologii koncentrują się głównie na wdrażaniu i doskonaleniu systemów 
do przesyłania sygnałów z monitorowania ekg, ciśnienia tętniczego, wagi ciała 
przez telefon komórkowy, stacjonarny czy Internet9. Najbardziej zaawansowany  
w sensie koncepcyjnym oraz wdrożeniowym jest system transtelefonicznego moni-
torowania elektrokardiograficznego, czyli ekg przez telefon. System tele-ekg polega 
na przeprowadzeniu badania pracy serca (zapisu ekg) przez samego pacjenta przy 
pomocy przenośnego aparatu tele-ekg lub też przenośnej przystawki (transmitera), 
który przetwarza sygnał ekg z elektrod przystawianych do klatki piersiowej w sy-
gnał dźwiękowy. W takiej postaci jest on przekazywany do ośrodka kardiologicz-
nego siecią telefoniczną. Podstawowym celem systemu tele-ekg jest zapewnienie 
opieki i pomocy każdemu choremu z objawami choroby układu krążenia poprzez 
całodobowy nadzór kardiologiczny. Usługa ta jest szczególnie pomocna dla osób po 
zawałach serca, z niewydolnością serca, po zabiegach kardiochirurgicznych, z za-
burzeniami rytmu, dla osób z wszczepionymi stymulatorami oraz pacjentów z gru-
py wysokiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (np. z nadciśnieniem 
tętniczym). 
 Potencjalnym zagrożeniem systemu telekonsultacji jest niedokładna informa-
cja o pacjencie przekazywana przez lekarza nawiązującego połączenie lub przez 
samego pacjenta, która mogłaby skutkować przeoczeniem zagrożenia dla zdrowia 
pacjenta. Ponadto kolejnym problemem jest ochrona danych osobowych, w tym 
medycznych, przed dostępem osób nieupoważnionych. Nie można zapominać, że 
obecnie obowiązujące w Polsce prawo stanowi ograniczenie dla dopuszczalności 
konsultacji lekarskich na odległość, zgodnie bowiem z art. 42 ustawy z dnia 5 grud-
nia 1996 lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim osobistym 
jej zbadaniu. Regulacja powyższa ma na celu niewątpliwie dobro pacjenta, jednak-
że równocześnie utrudnia mu korzystanie z możliwości konsultacji na odległość. 
Instrumenty prawne wydają się nie nadążać w przedmiotowym przypadku za postę-
pem technologicznym i wzrostem oczekiwań pacjentów. Przepisy obecnie nie są 
przystosowane do możliwości technologicznych naszego społeczeństwa i medycy-
ny.  
 Podstawowe zalety telemedycyny to:  

− ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom ma-
łych miast i wsi, 

                                                 
8  Szerzej o telekardiologii: M. Paszkowska, Telekardiologia jako nowoczesna forma opieki 

medycznej na odległość, w: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Innowacje 
i Implikacje Interdyscyplinarne nr 3/2009, red. Z. Zieliński, wyd. WSH Kielce 2009, s. 77-86. 

9  Por. R. Zaczek, Telekardiologia w praktyce ambulatoryjnej, czyli świat w zasięgu ręki, 
Przewodnik Lekarza, nr 7/2007, s. 11. 
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− pomoc w usługach specjalistycznych oraz konsultacjach dla mniejszych 
szpitali,  

− polepszenie opieki zdrowotnej na odizolowanych lub odległych obszarach, 
− szybka diagnoza i pomoc medyczna w ratownictwie, 
− zmniejszona hospitalizacja i zredukowanie konieczności dojazdów pacjen-

tów, 
− zmniejszone ogólne koszty leczenia i opieki zdrowotnej w kraju,  
− zwiększone możliwości szkolenia lekarzy oraz personelu medycznego,  
− zdalne badania (tele-ekg, badania ciśnienia, glukozy i wiele innych).  

 Jak wynika z raportu Postawy Polaków wobec technologii teleinformatycz-
nych w medycynie przygotowanego przez TNS OBOP, dwie trzecie (65%) bada-
nych Polaków nigdy nie słyszało o istnieniu takich usług; a 67% nie wie o możli-
wości korzystania z nich w Polsce10. Jednakże pomysł wprowadzenia telemedycyny 
w Polsce podoba się 42% Polaków, mimo że dwie trzecie respondentów nigdy o jej 
istnieniu nie słyszało. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Rozwój i upowszechnianie technologii teleinformatycznych przyczyniły się  
w ostatnich latach do szerszego wykorzystania globalnej infrastruktury wymiany 
informacji dla potrzeb medycznych. Zastosowanie sieci komputerowych do przeka-
zu nie tylko informacji, ale i obrazu pozwala na szybką wymianę danych pomiędzy 
personelem medycznym lub personelem medycznym a pacjentem.  
 Warunki gospodarki wolnorynkowej oraz zmiany sposobu finansowania 
ochrony zdrowia spowodowały walkę o pacjenta na rynku usług medycznych. Me-
chanizmy rynkowe, a szczególnie rosnąca konkurencja na rynku usług medycznych 
uzasadniają adaptację marketingu i public relations dla sfery świadczeń zdrowot-
nych. Umiejętne kreowanie wizerunku świadczeniodawcy medycznego powoduje 
wzmocnienie jego pozycji (atrakcyjności) na rynku usług medycznych. Pacjent 
mając możliwość wyboru, skorzysta z usług tego lekarza specjalisty, który ma do-
brą opinię i wzbudzi jego zaufanie. Dobra reputacja gabinetu lekarskiego jest wyni-
kiem m.in. dbałości o jego wizerunek. Niestety działania z zakresu PR są czymś 
nowym dla służby zdrowia i nie zawsze docenianym przez świadczeniodawców 
medycznych.  
 Telemedycyna jest ważnym uzupełnieniem bezpośredniego kontaktu w opiece 
zdrowotnej. Forma ta przynosi wiele korzyści, m.in. przyspiesza diagnostykę, uła-

                                                 
10  Dane z raportu Postawy Polaków wobec technologii teleinformatycznych w medycynie 

przygotowanego przez TNS OBOP w 2007, /www.egospodarka.pl/27507,Telemedycyna-w-
opinii-Polakow, z dnia 1 września 2009. 
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twia dostęp do opieki zdrowotnej osobom oddalonym od ośrodków medycznych, 
ogranicza koszty związane z np. transportem. Nieomal w każdej dziedzinie i spe-
cjalności  medycznej możliwe jest efektywne wykorzystywanie telekonsultacji  
i telediagnostyki. Zalet telemedycyny jest tak wiele, że można użyć stwierdzenia, iż 
jest ona z pewnością medycyną przyszłości.  
 Do zalet Internetu sprzyjających wykorzystywaniu go przez świadczeniodaw-
ców medycznych, a także innych usługodawców zaliczyć należy: 

1. szeroki zasięg oddziaływania (miejscowo, czasowo, kulturowo, demogra-
ficznie), 

2. nieograniczony dostęp do zasobów sieci (np. bez względu na porę dnia), 
3. interaktywne komunikowanie (np. konsultacje lekarskie, monitorowanie 

pracy serca), możliwe w czasie rzeczywistym, 
4. multimedialność przekazu (np. wideotransmisja operacji, wideokonsulta-

cje), 
5. duża pojemność informacji (np. zasadniczo brak ograniczenia miejsca na 

tekst), 
6. możliwość kierowania informacji do indywidualnych podmiotów, 
7. szybkość (w szczególności wyszukiwania i przesyłania danych), 
8. niskie koszty działalności (relatywnie tani jest koszt dotarcia przekazu do 

odbiorcy). 
 W dobie Internetu świadczeniodawcy medyczni powinni z wielu przyczyn  
(w tym ekonomicznych i prawnych) wykorzystywać sieć w swej działalności, 
przede wszystkim standardowo korzystając z mailingu i zakładając własną witrynę 
www.  Zastosowanie Internetu przez świadczeniodawcę medycznego wpływa na 
obniżenie kosztów jego funkcjonowania, konkurencyjność na rynku i dostosowuje 
go do potrzeb tzw. społeczeństwa informacyjnego.  
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E- DIENSTLEISTENDE AUF DEM MARKT  
FÜR MEDIZINISCHE DIENSTLEISTUNGEN 

 
 

Zusammenfassung 
 
 Die technologische Fortschritt und die Entwicklung von Informationsgesellschaft 
sowie die Steigerung der Erwartungen im Bereich der medizinischen Betreuung erfor-
dern von den Dienstleistenden vom Gesundheitsschutzsystem die Anwendung von im-
mer innovativeren Mitteln und Formen bei den medizinischen Dienstleistungen. Mo-
derne Informations- und Telekommunikationstechnologien sind eine Aufforderung und 
zugleich eine Notwendigkeit für den Gesundheitsschutz. Das Ziel des Artikels ist es, die 
zur Verwendung möglichen Bereiche, die für das E-Business bei der Tätigkeit eines 
medizinischen Dienstleistenden charakteristisch sind, sowie für ihn spezifische medizi-
nische E-Dienstleistungen verbunden mit Telemedizin, näher zu bringen. Schlusswör-
ter: Internet, medizinische Dienstleistungen, medizinische Dienstleistende,  
E-Marketing, Telemedizin. 
 

Übersetzt von Małgorzata Paszkowska 
 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  597 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG NR  57 2010 
 
 
 
 
CZESŁAW ŚLUSARCZYK 
Szkoła Główna Handlowa 
czeslaw.slusarczyk@sgh.waw.pl 
 
 
 

ROLA I ZNACZENIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH  
W ŻYCIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 
 
 
Kilka uwag wprowadzających 
 
 Codzienne doświadczenie praktyczne oraz choćby tylko pobieżna obserwacja 
otaczającej rzeczywistości pozwalają stwierdzić, iż procesy kształtujące społeczeń-
stwo informacyjne powodują wielkie zmiany w życiu współczesnych ludzi. Przeja-
wia się to głównie w tym, że najróżniejsze osiągnięcia technologii informacyjnych 
przenikają do niemal wszystkich dziedzin życia i działalności człowieka, odgrywa-
jąc w nich coraz większą rolę. Widać to zwłaszcza w dziedzinie środków przekazu 
informacji. Telewizja cyfrowa, telefonia komórkowa, a przede wszystkim gwałtow-
nie rozwijające się sieci komputerowe, które łączy ze sobą globalny system interne-
towy, stanowią dziś najważniejsze czynniki determinujące zmiany nie tylko w dzie-
dzinie przekazu informacji, ale w ogóle w sferze przeobrażeń społecznych, ekono-
micznych i kulturowych. Nowoczesne technologie informacyjne wykorzystywane 
są coraz częściej w zakładach pracy, w szkołach, w domach i w wielu innych miej-
scach. Zwiększa się ilość usług dostępnych drogą elektroniczną (głównie za po-
średnictwem telefonu oraz Internetu). Umożliwia to zmiany w organizacji pracy  
i nauki oraz ułatwia korzystanie z usług oferowanych przez firmy komercyjne, jak 
również przez instytucje publiczne. Można więc powiedzieć, że infrastruktura in-
formatyczna staje się coraz bardziej potrzebna, a nawet niezbędna ludziom żyjącym 
w społeczeństwie informacyjnym. 
 W wymiarze jednostkowym przynależność do społeczeństwa informacyjnego 
zależy od spełnienia dwóch podstawowych warunków: 

− możliwości swobodnego dostępu do Internetu, 
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− przyswojenia sobie przynajmniej podstawowych umiejętności w zakresie 
jego wykorzystania. 

 Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych warunków grozi wyklucze-
niem cyfrowym określonej jednostki, co w praktyce oznacza niemożność korzysta-
nia z szans i możliwości, jakie oferuje społeczeństwo informacyjne. Trzeba też 
jednak zdawać sobie sprawę z tego, że spełnienie owych warunków bynajmniej nie 
jest łatwe ani proste. Szczególnie zaś trudne jest ono w przypadku osób niepełno-
sprawnych, które w pełni swobodny dostęp do Internetu mogą uzyskać w zasadzie 
jedynie wtedy, gdy posiadają własny komputer, wyposażony w sprzęt i oprogra-
mowanie rehabilitacyjne odpowiednie ze względu na rodzaj ich niepełnosprawno-
ści.  
 Poszczególne rodzaje niepełnosprawności stwarzają odmienne problemy  
i wymagają stosowania innych sposobów ich rozwiązywania. Największe trudności, 
jakie zwykle napotykają osoby niepełnosprawne ruchowo, dotyczą przemieszczania 
się w przestrzeni oraz pokonywania różnorodnych barier architektonicznych, które 
występują zarówno w przestrzeni otwartej, jak i zamkniętej (budynki, dworce, 
środki transportu itd). Likwidacja barier architektonicznych i dostosowanie środo-
wiska do potrzeb ludzi niepełnosprawnych jest procesem bardzo kosztownym  
i długotrwałym, który potrwa z pewnością jeszcze wiele lat. W tej sytuacji niezwy-
kle cenne dla osób niesprawnych ruchowo okazują się osiągnięcia technologii in-
formacyjnych, takie jak komputery wyposażone w różnorodny sprzęt towarzyszący 
oraz media telekomunikacyjne, zwłaszcza sieci komputerowe i telefony komórko-
we. Dla osób z niesprawnością kończyn górnych wielce pomocne są rozmaite urzą-
dzenia umożliwiające im samodzielną obsługę komputera, np. klawiatury z powięk-
szonymi klawiszami, trackballe o dużych rozmiarach czy też urządzenia zwane 
myszkami nagłownymi, które umożliwiają obsługę komputera za pomocą ruchów 
głowy. Można zatem powiedzieć, że technologie informacyjne niwelują w znacz-
nym stopniu skutki niepełnosprawności, ponieważ umożliwiają osobom niepełno-
sprawnym realizację wielu przedsięwzięć bez konieczności dotarcia do określonego 
miejsca. 
 Dla osób z uszkodzonym słuchem najważniejszym problemem są bariery  
w komunikacji z innymi ludźmi. Bariery te uniemożliwiają, a przynajmniej utrud-
niają, osobom z dysfunkcją słuchu dostęp do informacji i wiedzy. Ogromne możli-
wości likwidacji barier komunikacyjnych, jakie istnieją między ludźmi niesłyszą-
cymi a innymi osobami, stwarza rozwój technologii informacyjnych. Chodzi tu 
przede wszystkim o rozmaite sieci komputerowe, a zwłaszcza Internet. Za pośred-
nictwem sieci komputerowych osoby te mogą wymieniać informacje tekstowe  
i graficzne z wieloma odbiorcami, a przy użyciu komunikatorów (np. Gadu-Gadu, 
Skype) oraz różnych aplikacji interaktywnych mogą prowadzić „pisemną konwer-
sację”. 
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 Zdecydowana większość trudności, jakie występują w życiu ludzi niewido-
mych i słabowidzących, wynika z ograniczeń w zakresie dostępu do informacji 
wizualnej. Uszkodzenie wzroku powoduje całkowite odcięcie lub poważne ograni-
czenie dopływu informacji za pośrednictwem najważniejszego dla człowieka kana-
łu informacyjnego, jakim jest wzrok. Ocenia się bowiem [1], iż udział wzroku  
w odbieraniu informacji przez w pełni sprawnego człowieka wynosi około 82%,  
a jedynie 18% informacji dociera do człowieka za pośrednictwem pozostałych 
zmysłów. Na szczęście jednak funkcje uszkodzonego zmysłu mogą być kompen-
sowane w pewnym stopniu przez inne zmysły. W przypadku osób niewidomych 
dotyczy to przede wszystkim słuchu i dotyku. Z uwzględnieniem tego faktu two-
rzone były i nadal są konstruowane rozmaite urządzenia ułatwiające osobom niewi-
domym i słabowidzącym dostęp do informacji. Szczególnie dużo takich urządzeń 
powstaje dzięki niezwykłemu rozwojowi technologii informacyjnych. Do najważ-
niejszych z nich zaliczyć można: syntezatory mowy, monitory brajlowskie, udźwię-
kowione telefony komórkowe, powiększalniki elektroniczne, skanery i programy 
rozpoznające druk. Urządzenia te nie tylko ułatwiają osobom z uszkodzonym wzro-
kiem dostęp do informacji i wiedzy, ale również stwarzają nowe możliwości pracy 
oraz pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 
 
 
1. Wykorzystanie technologii informacyjnych przez osoby niepełnosprawne  

– przykłady i wnioski z badań 
 
 W sierpniu i we wrześniu 2009 roku przeprowadzone zostało badanie, którego 
celem było określenie roli i znaczenia technologii informacyjnych, w szczególności 
Internetu, w życiu osób niepełnosprawnych. Badanie zrealizowano za pomocą an-
kiety, która była rozsyłana przy użyciu poczty elektronicznej. Ankietę wypełniły 
132 osoby niepełnosprawne (w tym 62 kobiety i 70 mężczyzn). 68% respondentów 
stanowiły osoby z różnymi dysfunkcjami wzroku, a pozostałą część badanej grupy 
stanowiły osoby z innymi niepełnosprawnościami, w szczególności z uszkodzeniem 
narządu ruchu, osoby mające więcej niż jedną niepełnosprawność oraz osoby, któ-
rych niepełnosprawność spowodowana jest rozmaitymi chorobami wewnętrznymi. 
Dobór respondentów do próby oparty był na dostępie do adresów internetowych 
uczestników środowiskowych list dyskusyjnych oraz na kontaktach osobistych. 
Badana grupa nie stanowi więc reprezentatywnej próby całej populacji osób niepeł-
nosprawnych w Polsce i dlatego uzyskane wyniki nie mogą być podstawą do nakre-
ślenia pełnego oraz w pełni wiernego obrazu kwestii wykorzystania technologii 
informacyjnych przez wszystkich niepełnosprawnych. Pozwalają jednak na charak-
terystykę wielu aspektów tej kwestii oraz umożliwiają sformułowanie interesują-
cych wniosków. 
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 Badanie wykazało, że 70% respondentów do pracy z komputerem wykorzy-
stuje syntezatory mowy oraz screen readery, czyli programy umożliwiające czyta-
nie informacji ekranowych. 18% badanych posługuje się monitorami brajlowskimi, 
a 12% używa innych pomocy elektronicznych ułatwiających dostęp do informacji 
(np. notatniki brajlowskie, powiększalniki elektroniczne). Badanie wykazało także, 
że żaden z respondentów nie korzysta ze specjalnej klawiatury ani specjalnej mysz-
ki komputerowej, co oznacza, że w badanej grupie nie znalazła się żadna osoba  
z niesprawnością kończyn górnych. 
 

Tabela 1 
 

Wykorzystanie aplikacji internetowych przez osoby niepełnosprawne 
 

Aplikacje internetowe Liczebność Odsetek 
Poczta elektroniczna 132 100 
Przeglądarki stron internetowych 132 100 
Wyszukiwarki 121 91,7 
Komunikatory 98 74,2 
Listy mailingowe 69 52,3 
Fora dyskusyjne 44 33,3 
Programy typu czat 9 6,8 
Blogi 14 10,6 
Inne 14 10,6 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Tabela 1 pokazuje, iż wszyscy uczestnicy badania korzystają z dwóch nie-
zwykle ważnych kategorii aplikacji internetowych, tj. z poczty elektronicznej oraz  
z przeglądarek stron internetowych. Warto zaznaczyć, że najczęściej wykorzysty-
wanym przez respondentów programem pocztowym jest Outlook Express. Inne 
programy (np. FireFox lub The Bat) także są wykorzystywane, ale znacznie rza-
dziej. Jeśli zaś chodzi o przeglądarki stron www, to zdecydowana większość re-
spondentów używa programu Internet Explorer. Poza tym wykorzystywane są rów-
nież przeglądarki Mozilla i Opera. Można zatem stwierdzić, iż osoby niepełno-
sprawne posługują się tymi samymi aplikacjami, z jakich korzystają szerokie kręgi 
użytkowników komputerów. Sprzyja to integracji społecznej owych osób. 
 Zauważmy jeszcze, że niespełna 92% ankietowanych korzysta z rozmaitych 
wyszukiwarek internetowych. Przede wszystkim wskazywali oni wyszukiwarkę 
Google, ale także wyszukiwarki dostępne na wielkich portalach internetowych (np. 
Onet i Wirtualna Polska). Dowodzi to, że niepełnosprawni doceniają znaczenie 
Internetu jako źródła informacji i chętnie z niego korzystają. 
 Z tabeli 1 wynika również, że bardzo popularne wśród osób niepełnospraw-
nych są takie rodzaje aplikacji internetowych, jak: komunikatory i listy mailingowe. 
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Najczęściej wykorzystywanymi przez respondentów komunikatorami są Skype  
i Gadu-Gadu. 
 

 
 

Rys. 1. Zestawienie celów, do jakich wykorzystywany jest Internet przez osoby niepeł-
nosprawne 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Rysunek 1 pokazuje, jaką rolę i znaczenie ma Internet w życiu osób niepełno-
sprawnych. Wynika z niego, że osoby niepełnosprawne wykorzystują Internet 
przede wszystkim do poszukiwania informacji oraz do komunikacji prywatnej. 
Pierwszy z wymienionych celów wskazali bowiem wszyscy badani, a drugi – pra-
wie wszyscy, tj. 96%. Takie wyniki badania nie stanowią zaskoczenia i są zbieżne  
z powszechnym pojmowaniem roli Internetu. 
 Bardzo wielu uczestników badania, tj. 75%, korzysta z Internetu do celów 
edukacyjnych, z czym nierozerwalnie wiąże się pozyskiwanie informacji. Nieco 
tylko mniej respondentów, bo ok. dwie trzecie, wykorzystuje Internet do pracy. 
Warto też zwrócić uwagę na fakt, że ok. 60% badanych wykorzystuje Internet do 
przeprowadzania operacji bankowych, pobierania różnego rodzaju materiałów oraz 
do robienia zakupów. Dowodzi to dużej otwartości osób niepełnosprawnych na 
nowe i skomplikowane rozwiązania techniczne, pojawiające się w społeczeństwie 
informacyjnym. 
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Tabela 2 
 

Formy edukacji internetowej, wykorzystywane przez osoby niepełnosprawne 
 

Formy edukacji Liczebność Odsetek 

encyklopedie online 100 75,8 

gazety i czasopisma on-line 93 70,5 

słowniki on-line 93 70,5 

biblioteki internetowe 75 56,8 

tematyczne listy dyskusyjne 58 43,9 

portale edukacyjne 54 40,9 

kursy lub szkolenia e-learningowe 13 9,8 

studia przez Internet 2 1,5 
 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
 Tabela 2 charakteryzuje poziom popularności poszczególnych form edukacji 
internetowej, z jakich korzystają osoby niepełnosprawne i wskazuje, że Internet ma 
dla osób niepełnosprawnych wielkie znaczenie w tym zakresie. Najczęściej wyko-
rzystywanymi przez niepełnosprawnych formami edukacji internetowej są czytanie 
gazet i czasopism on-line oraz znajdowanie wyjaśnień w encyklopediach i w słow-
nikach on-line. Z każdej z tych form edukacji korzysta ponad 70% respondentów. 
Wobec wspomnianych wyżej trudności, jakie mają osoby niepełnosprawne przy 
poszukiwaniu informacji oraz podczas komunikacji z innymi ludźmi, taki wynik 
badania nie powinien dziwić. Internet jest bowiem medium znakomicie ułatwiają-
cym osobom niepełnosprawnym realizację tych funkcji.  
 Znacznie mniej popularne wśród niepełnosprawnych są kursy i szkolenia  
e-learningowe. Korzystało z nich niespełna 10% badanych. Jest to zupełnie zrozu-
miałe z uwagi na nowość zjawiska, jakim jest e-edukacja. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Przedstawione informacje oraz dane liczbowe pokazują, jaką rolę w życiu 
osób niepełnosprawnych odgrywają dziś technologie informacyjne i jak wielkie 
znaczenie mają dla tych osób. Rola ta polega głównie na tworzeniu nowych rozwią-
zań technicznych, które umożliwiają szerokie zastosowanie w praktyce zasady 
kompensacji zmysłów w zakresie dostępu do informacji i wiedzy oraz w dziedzinie 
komunikacji z innymi ludźmi. Sprawia to, że powstają warunki dla ogromnego 
zwiększenia samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych we wszystkich 
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sferach życia, a w szczególności w zakresie edukacji i pracy. Ma to ogromne zna-
czenie dla tych osób, co podkreślało wielu respondentów, odpowiadając na pytania 
zawarte w ankiecie. Można zatem powiedzieć, że w przypadku osób niepełno-
sprawnych znaczenie technologii informacyjnych polega przede wszystkim na tym, 
że stanowią one szansę oraz niezbędny warunek skutecznej rehabilitacji społecznej 
i zawodowej tych osób, dzięki czemu możliwa staje się pełna ich integracja ze spo-
łeczeństwem. Szczególnie duże znaczenie ma pod tym względem Internet, ponie-
waż dla osób niepełnosprawnych jest on miejscem swobodnego wyrażania poglą-
dów, a jednocześnie stanowi miejsce, gdzie artykułowane są poglądy różnych grup  
i środowisk. 
 Jak wiadomo, Internet oraz aplikacje w nim dostępne są niezwykle użyteczne 
dla ogółu ludzi żyjących w społeczeństwie informacyjnym, ale dla osób niepełno-
sprawnych te osiągnięcia technologii informacyjnych są po prostu nie do przece-
nienia. Zmieniają one bowiem w sposób radykalny warunki funkcjonowania tych 
osób oraz zwiększają ich szanse życiowe. 
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ROLE AND IMPORTANCE OF INFORMATION TECHNOLOGY  
IN A LIFE OF PEOPLE WITH DISABILITIES 

 
 

Summary 
 
 This paper presents a role and importance of information technologies in a life  
of persons with disabilities. It describes a lot of difficulties and barriers which have 
these persons to access to information and knowledge. The paper also contains some 
results of a small scale survey concerning current possibilities of using information 
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technologies by people with various disabilities (blind, visually-impaired, deaf and 
motion-impaired).  
 

Translated by Czesław Ślusarczyk 
 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  597 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG NR  57 2010 
 
 
 
 
HALINA ŚWIEBODA 
Akademia Obrony Narodowej 
h.swieboda@aon.edu.pl 
PIOTR SIENKIEWICZ  
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 
p.sienkiewicz45@gmail.com 
 
 
 

EKONOMICZNE I SPOŁECZNE KONSEKWENCJE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA 
INFORMACYJNEGO DLA JAKOŚCI ŻYCIA 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Silne instytucjonalne wsparcie Unii Europejskiej oraz rządów poszczególnych 
krajów członkowskich urzeczywistnia ideę społeczeństwa informacyjnego. Techno-
logie informacyjno-komunikacyjne ICT (ang. Information&Communication Tech-
nologies) stają się naturalnym składnikiem otoczenia, w którym funkcjonuje czło-
wiek. Z teoretycznych koncepcji rozwoju społeczeństwa informacyjnego i „nowej 
gospodarki” wynika niezbicie, że społeczeństwo przyszłości będzie w znacznym 
stopniu społeczeństwem technokratycznym, w którym wiedza i zdolność jej wyko-
rzystania będzie decydować o pozycji społecznej i poziomie jakości życia1. 
 Technologie ICT stały się czynnikiem rozwoju cywilizacyjnego silnie stymu-
lującym wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Odpowiadają za jedną czwartą wzrostu 
PKB i 40% wzrostu produktywności w Unii Europejskiej, gdyż udział ICT w unij-
nym PKB sięga 6,5%2. Całość polskiego rynku telekomunikacyjnego utrzymuje 

                                                 
1  P. Sienkiewicz (red.), Bezpieczeństwo obywateli RP jako czynnik jakości życia. AON, 

Warszawa 2009. 
2  IP/07/453 roczne sprawozdanie z realizacji inicjatywy i2010. 
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tempo wzrostu około 5% rocznie3. Zależność między PKB a inwestycjami informa-
tycznymi jest przedmiotem analiz systemowych4. Według najnowszego raportu 
European Information Technology Observatory (EITO), udział wydatków na in-
formatykę w PKB wynosi 2,1% w przypadku Polski, 2,3% − dla Europy Środkowej 
i Wschodniej, 3,8% − dla Europy Zachodniej. Zaletą sektora ICT jest silne powią-
zanie z innymi sektorami (gospodarczymi i nie tylko), które generują dodatkowe 
korzyści.  
 Branża teleinformatyczna (ICT) trwale zmienia gospodarkę, zaś nowatorskie 
technologie stanowią podstawę konwergencji światowych rynków i zwiększają 
elastyczność procesów gospodarczych. Komisja Europejska w dokumencie „i2010 
– Europejskie społeczeństwo informacyjne do 2010 r.” podkreśla rolę ICT jako 
czynnika wspierającego integrację społeczną i podnoszącego jakość życia, wspiera-
jąc otwartą i konkurencyjną gospodarkę cyfrową. 
 
 
1. Jakość życia warunkowana technologią 
 
 Pojęcie jakości życia zmieniało się wraz z rozwojem cywilizacyjnym przyno-
szącym wzrost dobrobytu społeczeństwa. W miarę przechodzenia od społeczeństwa 
industrialnego do informacyjnego zmianie ulegały czynniki wpływające na poziom 
jakości życia. Identyfikacja czynników określających poziom życia, a także indy-
widualne ich doświadczanie, stwarza nowy obszar badań nad jakością życia warun-
kowaną rozwojem i stosowaniem ICT. Badania jakości życia mają już ponadpół-
wieczną historię. Pojawiły się po drugiej wojnie światowej jako odpowiedź na 
skutki wynikające z modernizacji społeczeństwa dokonującego się pod wpływem 
postępu. Wielowymiarowość i wieloaspektowość badań nad jakością życia przyspa-
rza wielu trudności, a zwłaszcza jego operacjonalizacja i pomiar. Trudności z okre-
śleniem kompletnego zestawu czynników ją warunkujących, a także relacji między 
nimi nawarstwiają się, gdy jako problem badawczy przyjmiemy analizę wpływu 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego na jakość życia obywateli, czyli w sytuacji 
modernizacji społecznej. 
 Jakość życia w społeczeństwie informacyjnym warunkuje realizacja potrzeb 
związanych z sektorem informacyjnym oraz potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa 
przed zagrożeniami związanymi z rozwojem ICT. Poziom życia określa wiele 
zmiennych w postaci wskaźników syntetycznych oraz potencjalnych mierników. 
Zmienne te reprezentują różne grupy potrzeb ludzkich, w tym wynikających z roz-
woju sektora informacyjnego, jak np. potrzeby (rys. 1): 

                                                 
3  GUS, Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębior-

stwach w 2007 r., Warszawa. 
4  M. Piątkowski, rozprawa doktorska, 2004. 
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− społeczne − zaspokajane przez określone instytucje (e-zdrowie,  
e-bezpieczeństwo, e-edukcja, e-polityka); 

− ekonomiczne − zaspokajane dzięki działalności gospodarczej (e-usługi,  
e-praca; 

− informacyjne – zaspokajane dzięki dostępowi do aktualnej informacji  
i wiedzy oraz wzrostowi sieci komunikowania społecznego; 

− bezpieczeństwa − zaspokajane dzięki rozwojowi zabezpieczeń systemów 
teleinformatycznych, systemów ochrony danych, monitoringu itp.  

 Wyrazem rewolucji informacyjnej w sferze społeczno-ekonomicznej jest po-
wstanie i rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW). Dzięki temu w sferze 
ekonomicznej nastąpił wzrost konkurencyjności i deregulacji rynków, wpływając 
jednocześnie na przekształcanie struktur organizacyjnych i obniżkę kosztów wielu 
usług, a także kosztów utrzymania przestarzałych, nieefektywnych struktur. Spo-
wodowało to istotne skutki społeczne zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie  
w sferach pracy, edukacji, medycyny, usług publicznych i szeroko pojętego bezpie-
czeństwa.  
 

 
 

Rys. 1. Model obszarów społeczeństwa informacyjnego 

Źródło: P. Sienkiewicz (red.), Bezpieczeństwo obywateli RP jako czynnik jakości życia, 
AON, Warszawa 2009. 
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 Jakość życia wyraża się przede wszystkim w udogodnieniach dotyczących 
zaspokojenia potrzeb indywidualnych i zbiorowych w odniesieniu do stosownych 
technologii w obszarze wyboru dóbr i usług pochodzących z sektora ICT. Coraz 
więcej jest obszarów społecznej aktywności, gdzie osobista satysfakcja z jakości 
usług jest wyraźnie uzależniona od zastosowanych rozwiązań teleinformatycz-
nych5. Wpływ technologii należy rozpatrywać w obszarze zarówno wpływów po-
średnich, jak i bezpośrednich, jednocześnie uwzględniając stan emocjonalny czło-
wieka korzystającego z dobrodziejstw cywilizacji, której składniki mają najczęściej 
ambiwalentny charakter. Stąd jakość życia często jawi się jako refleksja nad korzy-
ściami  
i zagrożeniami, jakie niesie postęp cywilizacyjny dla człowieka (tabela 1).  
 

Tabela 1  
 

Wybrane przykłady wpływu technologii na obszary aktywności ludzkiej 
 

Potrzeba/usługa Przykład 
Obszar bezpieczeństwa 

Systemy kontrolujące  
(monitorujące) 

Kontrola pracy samolotu, samochodu, 
pociągu, ruch lotniczego, ruch na auto-

stradach, a także ruchu ulicznego, monito-
ring przemysłowy, systemy do zarządza-
nia produkcją, monitoring lasów, tuneli 

Scada, kamery monitorujące, 
urządzenia medyczne moni-
torujące, inteligentne domy 

e-goverment 
Rozwój demokracji bezpośredniej 

Zmniejszenie kosztów admini-
stracyjnych 

Elektroniczna ewidencja danych 
urzędowych wszelkiego typu 

Informatyzacja ksiąg wieczystych 
Możliwość rejestracji pojazdu 

Możliwość głosowania przez Internet 
e-urzędy wszystkich szczebli 

Do 1 maja 2008 r. urzędy 
administracji publicznej 

muszą umożliwić obywate-
lom wnoszenie podań  
i innych dokumentów  

w postaci elektronicznej 

Edukacja - e-edukacja 

Potrzeba dostępu do zasobów 
informacyjnych i wiedzy 

Możliwość przeglądania katalogów, 
Przesyłania plików, wymiany informacji 

catalog.loc.gov, biblioteka 
Kongresu Stanów Zjedno-
czonych licząca ponad 130 

milionów dokumentów 
www.bn.gov.pl – Biblioteka 

Narodowa i jej bazy 
Popularyzacja wiedzy Społeczne bazy wiedzy http://bazy.opi.org.pl/ 

Teleedukacja 
Szkolenia Nauczanie niezależne od miejsca i czasu 

Uniwersytety wirtualne,  
np. PW 

Instytut Edukacji Interaktyw-
nej www.estakada.pl/ 

Potrzeba szkoleń doskonalących, 
pomagających w przekwalifiko-

waniu lub zdobyciu nowych 
kompetencji 

Podnoszenie kwalifikacji, kompetencji 
edu.pracuj.pl 

www.puw.edu.pl 
www.ekademia.pl 

                                                 
5  A. Szewczyk, Oblicza ubóstwa w społeczeństwie informacyjnym, PWN, Warszawa 2006, 

s.22. 
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Obszar nauki 

Możliwości modelownia  
procesów wymagających ogrom-

nej mocy obliczeniowej 

Prognozowanie pogody  
z uwzględnieniem np. tornad 

Projekt „FLIERT” – kompu-
terowe analizy oporów 

powietrza i aerodynamiki 
samolotów bazujące na 

wynikach badań prowadzo-
nych w European Transonic 
Wind Tunnel (tunel aerody-

namiczny) w Kolonii 
TASK Moc obliczeniowa 
superkomputera +Galera+  

i projekty, w których będzie 
on wykorzystywany wpłyną 
bezpośrednio na nasze co-

dzienne życie: od medycyny  
i nowych sposobów leczenia 
raka do zwiększenia bezpie-

czeństwa lotów 

Biologia i biocybernetyka kompu-
terowa biologia populacyjna Dostęp do biologicznych bazy danych 

Symulacje na poziomie 
makroskopowym: ekologia, 
przepływ substancji i energii 

w przyrodzie,  
Symulacje na poziomie 

molekularnym, w genetyce  
i biologii molekularnej 

Uniwersalizacja środków i treści 
przekazu informacji – powszech-

ność 

Informacje przekazywane są na gorąco w 
wielu językach 

Wiele stron internetowych 
jest wielojęzykowych 

Praca – e-praca 
Potrzeba aktywności zawodowej 
(e-praca) aktywizacja osób nie-

pełnosprawnych i kobiet 

Możliwość pracy na odległość, w różnym 
czasie, nie pełnym wymiarze godzin 

firma Simens Nixdorf 
9% firm w Polsce stosuje 

telepracę 
Medycyna - e-medycyna 

Potrzeby sprawnego, szybkiego 
diagnozowania pacjenta bez 

konieczności zatrzymywania go  
w placówce medycznej 
Szybka i nieinwazyjna  

telediagnostyka 
Rejestracja i rezerwacja online 

e-prescribing 
profilaktyka 

Dostęp do wysokiej klasy lekarzy specja-
listów dzięki Internetowi; 

EKG na odległość 
Elektroniczne przepisywanie leków  

i przesyłanie recept 
Strony internetowe poświęcone zdrowiu 

i opiece 

Europejska Sieć Neurolo-
giczna (European Neurologi-

cal Network, ENN) 
e-prescribing - usługi dostęp-

ne w USA 
http://www.resmedica.pl 
www.choroby.senior.pl 

www.zdrowo.pl 

 
Źródło: na podstawie: H. Świeboda, Technologie informacyjne a jakość życia w społe-
czeństwie informacyjnym. Uniwersytet Rzeszowski, konferencja naukowa, Rzeszów 
2008. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Analiza wykorzystania nowych technologii teleinformatycznych w obszarach 
edukacji, pracy, administracji publicznej, ekonomii czy wreszcie szerokiego uczest-
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nictwa w kulturze pozwalają na raczej optymistyczną ocenę wpływu ICT na poziom 
jakości życia. Na pewno nowe technologie zmniejszają barierę odległości, czasu  
i miejsca. Umożliwiają poprawę zdolności alokacyjnych przedsiębiorstw oraz 
zwiększają tempo innowacji, stwarzając nowe obszary ludzkiej aktywności. Rynek 
pracy i edukacji czynią dostępnym dla wykluczonych, zmarginalizowanych, niepeł-
nosprawnych. W przyszłości mogą stanowić ważne narzędzie w opiece nad ludźmi 
starszymi. Technologie oddziałują na wszystkie dziedziny życia społeczeństwa oraz 
aktywności ludzkiej, a zwłaszcza wpływają na jakość procesów i usług, takich jak: 

− wydajność gospodarki, efektywność, innowacyjność oraz pobudzanie po-
wstawania i rozwoju nowych dziedzin i usług; 

− jakość struktur obronnych i antykryzysowych; 
− jakość funkcjonowania struktur administracyjnych, państwowych i samo-

rządowych (w zakresie kontaktów z petentem); 
− jakości obsługi klientów biznesowych i socjalnych; 
− jakość pracy służb ratownictwa oraz obsługi zdrowotnej i edukacyjnej lud-

ności; 
− jakości spójności międzyregionalnej; 
− jakości spójności społecznej; 
− jakości relacji międzyludzkich; 
− jakości życia społecznego, rodzinnego oraz jednostki. 

 W oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne powstają rozwiązania, 
które przyczyniają się do podniesienia jakości życia szczególnie w obszarze bezpie-
czeństwa ludzi, jak i zwiększania komfortu życia. Jakość życia warunkowana roz-
wojem technologii, której istotnym elementem jest bezpieczeństwo pozostaje  
w opozycji do wolności, czego wyrazem jest dylemat: wolność czy bezpieczeństwo. 
Zagrożenie technologiczne w społeczeństwie informacyjnym (sieci) stały się istot-
nym elementem współczesnej przestrzeni bezpieczeństwa, mogą tym samym 
wpływać na obniżenie poziomu jakości życia.  
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OF INFORMATIVE SOCIETY FOR QUALITY OF LIFE 

 
 

Summary 
 
 The article presents influence factors economic and social of development of in-
formative society for quality of life. In paper contained profile of needs and services as 
results of development of informative sector. 
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ROZWÓJ PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH W POLSCE 
 
 
 
 Diagnoza współczesności głoszona przez dzisiejszych obserwatorów wskazuje 
na występowanie nowej tendencji w komunikacji internetowej. Popularność  
w ostatnim czasie zdobywają portale społecznościowe, pozwalające na dystrybucję 
informacji adresowanej zarówno do masowego odbiorcy, jak i ukierunkowanej na 
indywidualnego użytkownika, a także na komunikację bezpośrednią opartą na in-
dywidualnym kontakcie oraz szybkości reakcji1. 
 Przynależność do wirtualnych społeczności2 pozwala na swobodną wymianę 
zdań i opinii, dzięki czemu możliwe jest powstanie różnorodnych grup użytkowni-
ków posiadających wspólne zainteresowania. „Między podmiotami komunikujący-
mi się ze sobą w sieci dochodzi do tworzenia pewnego rodzaju więzi. Jest to zjawi-
sko charakterystyczne dla koncepcji tzw. społeczności wirtualnych. Koncepcja ta 
zakłada, że użytkownicy Internetu – konsumenci w coraz większym stopniu two-
rzyć będą wirtualne grupy, jednolite pod względem zainteresowań, potrzeb, stylów 
życia, niezależnie od miejsca gdzie się fizycznie znajdują”3. Typologię społeczno-
ści wirtualnych trudno jednoznacznie określić, można jednak wyróżnić4: 

                                                 
1  B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz  

– Łódź 2002, s. 56-58. 
2  Wirtualne społeczności (virtual communities, on-line communities, cyber communities) 

to grupy społeczne gromadzące się w sieci globalnej, wyróżnione wg kryterium wspólnych zain-
teresowań, dążeń, pragnień, intuicji i potrzeb w realizacji określonego celu (może to być również 
wymiana poglądów czy wspólnota zapatrywań). W. Chmielarz, Systemy biznesu elektronicznego, 
Difin, Warszawa 2007, s. 271. 

3  B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, op.cit., s. 64. 
4  W. Chmielarz, op.cit, s. 272-273. 
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− cyberspołeczności (społeczności biznesowe, społeczności tematycz-
ne/sektorowe) zmienne, nietrwałe, kształtujące się ad hoc i podążające  
w kierunku trwałości wirtualne kręgi znajomych; serwisy służą nawiązy-
waniu nowych znajomości poprzez sieć, prezentowaniu własnej osoby  
i ewentualnie dyskusji; 

− serwisy współautorskie – szkielet witryny tworzony, konserwatywny i za-
rządzany przez administratora, natomiast treść strony – wypełnienie mery-
toryczne – tworzona przez internautów; 

− witryny specjalizacyjne – serwisy informacyjne skupiające się na jednej 
wąskiej dziedzinie działalności człowieka (np. hobby); 

− systemy edukacyjne – służące do rejestracji, dystrybucji i propagowania 
wiedzy na dowolny temat, niekoniecznie związany z Internetem, np. wy-
miana linków, informacji, ulubionych miejsc na mapie, wzajemne odpo-
wiadanie na pytania (np.Wikipedia); 

− giełdy barterowe i towarowe – przedłużanie serwisów informacyjnych (ta-
blica ogłoszeń) i serwisów wymiany (e-giełda), służą nawiązaniu wirtual-
nego kontaktu w celu wymiany, zamiany, czasem sprzedaży przedmiotów 
w świecie rzeczywistym (patrz.pl, wrzuta.pl); 

− rozrywkowe (nowe media) – przekazywanie informacji na temat imprez  
w obiegu oficjalnym i prywatnym, zwoływanie się na rajdy, wyjazdy (You-
Tube, Metacafe, Revver, Grouper). 

 Współcześnie wiele mówi się o znaczeniu portali, jednak Manuel Castells 
pisze w swojej książce Społeczeństwo sieci, że komunikacja za pośrednictwem 
Internetu jest zbyt nowym zjawiskiem, więc wysuwanie wiążących wniosków doty-
czące jej znaczenia społecznego raczej jest jeszcze niemożliwe5. Nie należy jednak 
pomijać tego zagadnienia. W ostatnich latach wraz ze wzrostem liczby osób aktyw-
nie korzystających z Internetu pojawia się coraz więcej form aktywności sieciowej. 
Około 30 proc. dorosłych Polaków, czyli dwie trzecie internautów, posiada już 
swoje konto w przynajmniej jednym serwisie społecznościowym (tj. Nasza-Klasa, 
Facebook, MySpace itp.)6. 
 Największy odsetek internautów deklarujących swoją aktywność na portalach 
społecznościowych zanotowano wśród najmłodszej grupy badaczy. Zdecydowana 
większość poniżej 25. roku życia i połowa w przedziale 25-34 lata deklaruje posia-
danie profilu. Zgodnie również z przypuszczeniami w grupie respondentów mają-
cych 65 lat i więcej przynależność do wirtualnej społeczności prawie nie występu-
je7. Niektórzy autorzy w związku z tym określają tą grupę jako niszową. 

                                                 
5  Zob. H. Rheingold, The Virtual Community, Reading, MA: Addison-Wesley, 1993, za: 

M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 362. 
6  Zob. Korzystanie z Internetu, CBOS, Warszawa 2009, www.cbos.pl. 
7  Ibidem, s. 9. 
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Rys. 1. Odsetki ogółu dorosłych zarejestrowanych w portalach społecznościowych 
(podział ze względu na wiek) 

Źródło: Korzystanie z Internetu, CBOS, Warszawa 2009, s. 3, www.cbos.pl. 

 
 Zauważalny jest również fakt istnienia sporej dysproporcji między internau-
tami, zależnej od ich wykształcenia. Największa liczba posiadanych kont przypada 
na respondentów z wyższym i średnim wykształceniem. 
 Z badania CBOS wynika, że na pytanie o główny cel korzystania z portali 
społecznościowych użytkownicy odpowiedzieli, wskazując na8: 

− utrzymywanie kontaktów ze znajomymi, grupami znajomych – 56 proc. 
użytkowników Internetu (w tym 27 proc. ogółu dorosłych), 

− odnawianie dawnych znajomości – 50 proc. (24 proc.), 
− słuchanie muzyki, oglądanie filmów lub zdjęć, czytanie tekstów – 38 proc. 

(19 proc.), 
− nawiązywanie nowych kontaktów towarzyskich – 27 proc. (13 proc.), 
− zamieszczanie swoich zdjęć, filmów, muzyki, tekstów – 27 proc. (13 

proc.), 
− szukanie pracy – 17 proc. (8 proc.), 
− nawiązywanie znajomości zawodowych, biznesowych – 15 proc. (7 proc.). 

 Popularność zdobywają portale społecznościowe, zorientowane nie tylko na 
organizację czasu wolnego, ale również sprawy zawodowe (nawiązywanie kontak-

                                                 
8  Ibidem, s. 10. 
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tów biznesowych, szukanie pracy, nowych nabywców). Pojawiają się wciąż nowe 
serwisy wyspecjalizowane w obsłudze wybranych grup ludzi9.  
 Rosnące zainteresowanie internautów portalami społecznościowymi związane 
jest z potrzebą nowych sposobów korzystania z sieci, co łączy się z zauważalnym 
wzrostem wszechstronności wykorzystania Internetu w ostatnich latach10. Nowe 
możliwości zastosowania Internetu sprawiły, że w 2009 r. wydłużył się czas,  
w jakim przeciętny użytkownik korzysta z Internetu mimo nieznacznego spadku 
czasu w ogóle spędzanego przy komputerze w porównaniu z rokiem 2007. Średnia 
liczba godzin spędzonych przy komputerze to 16 (to nieco mniej niż w 2007 roku). 
Jednak już jedna czwarta Polaków korzysta z komputera przynajmniej 21 godzin 
tygodniowo, a osoby spędzające przy komputerze 40 i więcej godzin stanowią oko-
ło 14 proc. użytkowników11. 
 Natomiast przeciętny użytkownik korzysta z Internetu o godzinę dłużej niż 
jeszcze w 2007 r. i obecnie wynosi to 11,5 godziny tygodniowo, do tego należy 
wspomnieć, że połowa badanych korzysta tygodniowo z Internetu aż do 7 godzin12.  
 Tabela 1 zestawia dane dla lat 2005 i 2009 dotyczące sposobów wykorzysta-
nia Internetu, widoczny jest na nim przyrost dla wielu zastosowań Internetu. Jednak 
porównując rok 2009 do roku 2007 nie odnotowano zbyt wielu zmian, dlatego  
w tabeli zostały one pominięte. Można zatem stwierdzić, jak piszą twórcy Diagnozy 
społecznej 2009, że rozwój polskiego Internetu w ostatnich dwóch latach prawie się 
zatrzymał. Coraz powszechniej stosuje się narzędzia komunikacji, takie jak telefo-
nia internetowa, czaty, fora i grupy dyskusyjne, zwolenników zyskują także banki 
internetowe oraz zakupy dokonywane drogą on-line13. 
 Należy jednak zwrócić uwagę (mimo braku danych z okresów poprzedzają-
cych) na aktualne wielkości dotyczące popularności korzystania z portali społecz-
nościowych. Istotna dla ich rozwoju może być zatem informacja, że zdecydowana 
większość komunikacji w Internecie to komunikacja z osobami znanymi z codzien-
nego życia14. 
 Popularność portali społecznościowych jest na tyle duża, że według niektó-
rych danych15 wyprzedziły lub w najbliższym czasie wyprzedzą e-maile. Uznaje się 
                                                 

9  Na uwagę zasługuje również informacja, że 24 proc. użytkowników (12 proc. dorosłych) 
poznała kogoś przez Internet, a spotkało się osobiście 6 proc. z nich. Kontakty te częściej nawią-
zują młodsi uczestnicy wirtualnych społeczności i częściej są to kobiety. 

10  Szerzej na ten temat w: Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, red. 
J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009 r., s. 307. 

11  Diagnoza społeczna 2009, op.cit., s. 307. 
12  Jednak coraz trudniej jest mówić o czasie poświęcanym na korzystanie z Internetu w sy-

tuacji, kiedy ogromna większość komputerów jest na stałe podłączona do Internetu, a użytkowni-
cy mogą – robiąc inne rzeczy – korzystać także z poczty elektronicznej czy komunikatorów. 

13  Por. Diagnoza społeczna 2009, op.cit., s. 308. 
14  Ibidem, s. 308-309. 
15  Por. http://pl.nielsen.com 
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to za prawdziwy przełom w sposobach komunikacji z innymi za pośrednictwem 
Internetu16. 
 

Tabela 1 
 
Sposoby korzystania z Internetu w latach 2005 i 2009 (procent użytkowników Internetu 

wykonujących kiedykolwiek daną czynność). 
 

WYKONYWANE 
CZYNNOŚCI SPOSÓB KORZYSTANIA Z INTERNETU 

2005 2009 
Przeglądanie stron WWW 92 91 
Sprawdzanie i wysyłanie poczty elektronicznej (e-mail) 83 89 
Odwiedzanie portali społecznościowych b.d. 81 
Korzystanie z komunikatorów umożliwiających rozmowy ze znajo-
mymi (takich jak ICQ, Gadu-Gadu, itp.) 63 79 

Zbieranie materiałów potrzebnych do nauki lub pracy 78 75 
Słuchanie muzyki lub radia przez Internet 50 67 
Czytanie gazet przez Internet b.d. 65 
Telefonowanie przez Internet (VIP, Skype) 32 63 
Uczestniczenie w czatach 55 60 
Uzyskiwanie informacji ze stron internetowych instytucji publicznych 50 59 
Kupowanie produktów przez Internet (poza aukcjami) 35 57 
Korzystanie z banku przez Internet 27 56 
Ściąganie darmowej muzyki, filmów 44 56 
Uczestniczenie w grupach dyskusyjnych 36 53 
Granie w gry sieciowe przez Internet 35 52 
Ściąganie darmowego oprogramowania 39 52 
Pobieranie lub wypełnianie formularzy urzędowych 35 52 
Uczestniczenie w aukcjach internetowych 25 49 
Szukanie pracy, wysyłanie ofert dotyczących zatrudnienia 34 48 
Rezerwacja biletów (np. lotniczych, do kina, do teatru) b.d. 46 
Oglądanie telewizji i plików wideo przez Internet 27 45 
Odbywanie wideokonferencji 18 40 
Uczestniczenie w kursach lub szkoleniach przez Internet 20 37 
Tworzenie lub modyfikowanie własnej strony WWW lub bloga 22 34 
Tworzenie i publikowanie własnych tekstów, grafiki, muzyki lub innej 
twórczości w Internecie 17 31 

 

Źródło: Diagnoza społeczna 2009, op.cit., s. 308. 

 
 Z badań dokonanych w marcu 2009 przez firmę Universal McCann wynika, 
że na świecie już 625 mln osób korzysta z Internetu. Raport Power to the People 
Wave 417 wskazuje na tendencję, która przejawia się wzrostem zainteresowania 
                                                 

16  „Dziennik” z dnia 12 marca 2009 r. 
17  Raport Power to the People Wave 4 to kolejna, 4. edycja badania Universal McCann na 

temat mediów społecznościowych i trendów w tym obszarze. Badanie zostało zrealizowane  
w okresie od października 2008 do marca 2009 i wzięło w nim udział 22729 aktywnych internau-
tów w 38 krajach, http://www.universalmccann.com.pl. 
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mediami społecznościowym. Współcześnie zachodzące zmiany społeczne powodu-
ją, że coraz więcej osób chce aktywnie współtworzyć wirtualne społeczności, za-
mieszczając w nich zdjęcia, pliki, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami. Portale spo-
łecznościowe stają się dominującą platformą w kreowaniu zadowolenia. Z Raportu 
Wave 4 wynika, że 63 proc. wszystkich internautów na świecie korzysta z co naj-
mniej jednego portalu społecznościowego. Użytkownicy ci stają się coraz bardziej 
aktywni, uczestnicząc w stałym redagowaniu swoich profili (64 proc. z 57 proc.  
w poprzednim badaniu18), a już 76 proc. uczestników wirtualnych społeczności, jak 
wynika z tego badania, zamieszcza w nim zdjęcia. Rośnie także odsetek tych, któ-
rzy dołączają pliki audio-wideo czy piszą blogi19. 
 Na świecie z serwisu Facebook, według danych CheckFacebook.com, korzy-
sta obecnie 316 mln internautów, z czego ponad 1,24 mln pochodzi z Polski, która 
stanęła na szczycie czołówki krajów pod względem najszybciej przyrastającej licz-
by użytkowników. Natomiast z najnowszej edycji badania Megapanel PBI/Gemius 
wynika, że Facebook ma w Polsce jeszcze większą liczbę zwolenników, w grudniu 
2009 r. korzystało z niego już ponad 3,1 mln osób20. Z innych badań przeprowa-
dzonych przez firmę Nielsen wynika, że na portalach społecznościowych typu Fa-
cebook czy MySpace spędza czas aż 67 proc. wirtualnych surferów. To niemal  
o 2 proc. więcej niż popularność, jaką cieszą się serwisy on-line do wysyłania pocz-
ty elektronicznej21. Serwisy społecznościowe zaczynają zatem odgrywać szczegól-
ną rolę w zmianie sposobów komunikacji, zwłaszcza zauważalne jest to wśród ludzi 
młodych. 
 W Polsce za lidera wciąż uznaje się Naszą-Klasę, która przoduje w liczbie 
uczestników wirtualnych społeczności. Mimo iż zupełnie niedawno polskie portale 
jak Fotka.pl, Grono.pl cieszyły się większym zainteresowaniem, to już pod koniec 
2009 roku zostały wyprzedzone przez raczkującego na naszym rynku Facebooka 
(porównaj tabela 2). 
 Za plus dla serwisu Nasza-Klasa należy uznać również rozpoznawalność mar-
ki, portal ten zna niemal każdy użytkownik Internetu (aż 94 proc.). Nasza-Klasa 
obecnie ma ponad 11 milionów użytkowników z 65 proc. zasięgiem witryny. Mimo 
strat ciągle popularne jest Grono-serwis, który rozpoznaje niemal co czwarty inter-
nauta (23 proc.), a gromadzi obecnie 9 proc. użytkowników sieci w Polsce22. 
 

                                                 
18  Badanie zakończono w marcu 2008 r. 
19  http://www.universalmccann.com.pl, za: http://wiadomosci.mediarun.pl, 19 sierpnia 

2009 r. 
20  B. Jaskowska, Anno Domini 2009: serwisy społecznościowe i mikroblogi, Megapanel 

PBI/Gemius http://www.internetstandard.pl, 4 stycznia 2010 r. 
21  http://pl.nielsen.com, za: „Dziennik” z dnia 12 marca 2009 r. 
22  http://www.gazeta.pl, 30 lipca 2009 r. 
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Tabela 2 
 

Ranking portali w Polsce z uwzględnieniem liczby użytkowników, liczby odsłon i za-
sięgu danej witryny 

 
Kategoria społeczności 

Liczba użytkowników 
(real users) 

Liczba odsłon Zasięg witryny Nazwa 

Grudzień 
2009 

Luty 
2010 

Grudzień 
2009 

Luty 
2010 

Grudzień 
2009 

Luty 
2010 

Nasza-Klasa 10 894 626 11 247 036 8 479 642 025 7 647 244 933 63,29% 64,91% 
Grupa Gazeta.pl  
      – Społeczności 5 969 251 6 117 573 345 433 776 327 895 737 34,68% 35,31% 

Grupa Onet.pl  
      – Społeczności 5 096 131 5 071 755 85 430 298 80 038 555 29,61% 29,27% 

Grupa Interia.pl  
      – Społeczności 4 602 561 4 884 809 150 309 475 147 599 412 26,74% 28,19% 

Grupa Google  
      – Społeczności 4 544 272 4 495 711 43 027 291 45 285 152 26,40% 25,95% 

Grupa Wirtualna 
Polska  
      – Społeczności 

4 538 515 4 681 187 51 429 216 51 225 451 26,37% 27,02% 

Grupa GG Ne-
twork  
     – Społeczności 

4 117 964 3 866 322 111 785 184 112 539 496 23,92% 22,31% 

Grupa o2.pl  
     – Społeczności 3 285 920 3 393 739 67 658 150 67 524 387 19,09% 19,59% 

facebook.com 3 122 409 3 107 189 711 214 943 472 771 450 18,14% 17,93% 
peb.pl 2 371 594 2 492 974 31 256 516 34 103 670 13,78% 14,39% 
zapytaj.com.pl 2 137 125 2 339 473 67 153 135 41 294 612 12,42% 13,50% 
wordpress.com 2 072 960 2 323 439 10 540 593 10 969 609 12,04% 13,41% 
Grupa Fotka.pl  
     – fotka.pl 2 001 446 2 042 530 1 047 567 050 1 003 912 382 11,63% 11,79% 

precyl.pl 1 652 723 1 854 206 16 048 163 18 135 943 9,60% 10,70% 
grono.net 1 530 061 1 702 975 251 656 321 267 222 177 8,89% 9,83% 
Grupa Allegro.pl  
    – cokupic.pl 1 290 143 1 093 242 5 215 102 10 447 078 7,50% 6,31% 

wykop.pl 1 199 326 1 403 687 14 521 933 16 298 567 6,97% 8,10% 
goldenline.pl 1 094 717 1 255 196 35 090 554 50 433 999 6,36% 7,24% 
myspace.com 
    – myspace.com  
    – pozostałe 

1 017 054 1 131 198 19 224 390 18 819 071 5,91% 6,53% 

Grupa Odpo-
wiedz.pl 734 975 911 280 1 742 756 2 234 651 4,27% 5,26% 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wyniki Megapanel PBI/Gemius, serwisy 
tematyczne, grudzień 2009 oraz Raport adStandard 2010, Internet Standard, I Edycja, 
luty 2010, s. 48, http://www.internetstandard.pl. 
 
 W badaniach Megapanel PBI/Gemius znalazł się również ranking najpopular-
niejszych grup witryn i witryn niezgrupowanych pod względem zasięgu miesięcz-
nego. Pierwsze miejsce z wynikiem 93,5 proc. uzyskła Grupa Google, drugie Grupa 
Onet.pl z wynikiem 73 proc., i już na trzecim miejscu uplasował się portal Nasza-
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Klasa z blisko 65-procentowym zasięgiem, wyprzedzając tym samym Wirtualną 
Polskę. W zestawieniu nie znalazł się serwis Fotka.pl, mimo że cieszył się w kolej-
nych latach sporym zainteresowaniem. Stąd też uwaga, że społeczności powinny 
rozważyć wychodzenie z bardziej kompleksową usługą, by dłużej pozostać na ryn-
ku23. 
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Rys. 4. Ocena serwisów społecznościowych przez ich użytkowników 

Źródło: www.gazeta.pl, 3 marca 2010 r. (dane z wykresu pochodzą z sondy, przepro-
wadzanej na stronie www.gazeta.pl, stan na dzień 3 marca 2010 r.). 

 
 Omawiając portale społecznościowe, należy wskazać na mikroblogi, w któ-
rych głównym nośnikiem informacji są krótkie wpisy mające długość kilkunastu 
znaków. Do najbardziej znanych zalicza się Twitter czy takie polskie serwisy jak 
Blip oraz Śledzik. Polscy internauci jednak jeszcze nie do końca przekonali się do 
tej formy społeczności wirtualnych, mimo że poza granicami naszego kraju stały się 
one zjawiskiem powszechnym24. Zaletą portali, a w szczególności właśnie mikro-
blogów, jest niebywała w porównaniu z tradycyjnymi formami przesyłu, szybkość 
obiegu informacji. W przypadku katastrofy francuskiego Airbusa nad Atlantykiem 
użytkownicy Twittera informacje podawali szybciej niż agencje prasowe czy pro-
gramy telewizyjne, a czasami, jak w przypadku Iranu, byli podstawowym ich źró-

                                                 
23  Megapanel PBI/Gemius, Ranking najpopularniejszych serwisów, listopad 2009, 

http://www.internetstandard.pl. 
24  Zob. http://www.gazeta.pl, 30 lipca 2009 r. 
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dłem25. Szybkość przesyłu danych i chęć łatwego do nich dostępu zdaniem więk-
szości analityków będą wpływać na wzrost zainteresowania mobilnym Internetem. 
„Na ponad 200 mln użytkowników Facebooka na świecie ponad 30 mln używa 
serwisu, korzystając z telefonów komórkowych. Ich aktywność, jak informuje ser-
wis CheckFacebook.com, jest około 50 proc. większa niż w przypadku tych, którzy 
z Facebooka korzystają za pomocą komputerów. Ponad 150 operatorów z 50 kra-
jów rozwija i promuje mobilny Facebook”26. A z badań przeprowadzonych przez 
firmę CCS Insight wynika, że prawie jedna trzecia młodych Brytyjczyków (między 
16. a 36. rokiem) do korzystania z portali społecznościowych regularnie wykorzy-
stuje właśnie telefon komórkowy. Dla porównania, w Polsce dotychczas istnieje 
około milionowa grupa użytkowników telefonów umożliwiających względnie łatwy 
dostęp do wirtualnych społeczności. Za przyczynę niepowodzeń, oprócz stosunko-
wo niewielkiej liczby komórek używanych przez Polaków z prostym dostępem do 
serwisów społecznościowych, uznaje się brak ofert naszych operatorów proponują-
cych taryfy przedpłacone, które zawierają pakiety transmisji danych, oraz brak 
współpracy operatorów z serwisami społecznościowymi27.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Portale społecznościowe wciąż będą zyskiwały na popularności, a jak wskazu-
ją znawcy branży, założenie strony firmowej na Facebooku jest już prawie takim 
samym standardem, jak posiadanie numeru telefonu na wizytówce28. Część firm już 
odkryła potencjał i wykorzystuje portale społecznościowe do współpracy i komuni-
kacji oraz zarządzania własnym wizerunkiem firmy, np. 54 proc. spółek z listy 
„Fortune 100” korzysta z Twittera w kontaktach z klientami, a 29 proc. ma profil na 
Faceboku29. Coraz więcej firm zaczyna stwierdzać, że uczestnictwo w wirtualnych 
społecznościach jest dzisiaj koniecznością, jeśli wciąż chcą zdobywać nowe rynki 
oraz utrwalać relacje z obecnymi klientami.  
 Uwagę powinna przykuć jeszcze informacja, że portale zostają wykorzysty-
wane w coraz to nowych dziedzinach życia, łącznie z polityką. Przykładów, jak 
walka o prezydenturę Baraka Obamy, której nie można było nie zauważyć z wyko-
rzystaniem mikrobloga Twitter, po nasz rodzimy akcent chęci stworzenia społecz-

                                                 
25  Zob. T. Świderek, Serwisy społecznościowe napędzą mobilny Internet, „Gazeta Prawna” 

z dnia 16 lipca 2009 r., www.gazetaprawna.pl. 
26  Ibidem. 
27  Szerzej: T. Świderek, op.cit. 
28  Podsumowanie 2009 roku: interactiv (część 1), www.mediarun.pl. 
29  A. Błaszczak, Docenić portale społecznościowe, „Rzeczpospolita” z dnia 16 lutego 

2010r., www.rp.pl. 
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ności internetowej dla sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, która ma powstać na 
specjalnie stworzonej do tego stronie MyPis.pl, można znaleźć sporo.  
 Nowym rozwiązaniem dla funkcjonalności portali jest też ogłoszona na po-
czątku grudnia 2009 r. przez Google usługa pozwalająca na wyszukiwanie w czasie 
rzeczywistym. „Na liście wyników wyszukiwania znajdzie się specjalna sekcja 
oznaczona jako Najnowsze wyniki, gdzie pojawiać się będą aktualizowane na bieżą-
co odpowiedzi czerpane m.in. z mikroblogów i serwisów społecznościowych”30. 
 Portale społecznościowe, jak wykazano na przykładzie Wielkiej Brytanii, 
wciąż będą się przyczyniać do zwiększenia zainteresowania mobilnym Internetem. 
Według niektórych wiedza ta pewnie w niedługim czasie będzie wykorzystywana 
również przez rodzimy rynek operatorów komórkowych. 
 Należy pamiętać, że portale społecznościowe niosą również za sobą pewnego 
rodzaju niebezpieczeństwa, wśród nich znaleźć można tzw. cyberslacking, czyli 
prywatne buszowanie w sieci w godzinach pracy, którego koszt Brytyjczycy już 
szacują na 1,4 mld funtów rocznie31. 
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Summary 
 
 The article presents the current list of most popular social network sites in Poland 
and their importance for the further development of virtual communication. It contains 
also some information regarding the contemporary portrait of the polish Internet user 
with a special focus on their aims and their net activity. The article shows also, to some 
extent, the social networking websites potential and the contemporary trends of their 
utilization. 
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PROBLEMY WIRTUALNEJ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ  
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Przełom XX i XXI wieku zapisał się jako czas burzliwych zmian i dominują-
cej roli technologii informacyjnych. W wyniku rewizji dotychczasowych form za-
rządzania zaczęła wyłaniać się koncepcja, której przydano nazwę virtual manage-
ment. W organizacjach wirtualnych pojawiły się zmodyfikowane formy komunika-
cji, w których – poza zaletami – zauważyć można również zagrożenia, co powoduje 
konieczność przyjrzenia się specyficznemu obszarowi inteligencji emocjonalnej 
zwanemu wirtualną inteligencją emocjonalną. Szukając predyktorów sukcesów  
w zarządzaniu, w artykule wskazano na przydatność koncepcji inteligencji wielora-
kiej, zwłaszcza zaś – spopularyzowanej przez Davida Golemana1 – inteligencji 
emocjonalnej (EQ) i podjęto próbę wskazania przydatności tych umiejętności dla 
emocjonalnej i poznawczej adaptacji ludzi do warunków pracy w trybie on-line. 
 
 
1. Przedsiębiorstwo wirtualne, czyli jakie 
 
 Na gruncie nauk o zarządzaniu wirtualność zaistniała, gdy pojawił się produkt 
wirtualny – występujący przede wszystkim w postaci wiedzy i informacji – który 

                                                 
1  D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997; D. Goleman, Inte-

ligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań 1999. 
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(w opinii K. Perechudy2) zaspokaja potrzeby lokujące się w górnych poziomach 
hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa, czyli głównie uznania i samorealizacji. 
 Powodem wyłonienia się organizacji wirtualnych (lub „zwinnych” w ujęciu  
A. Jurgi3) były zarówno istotne zmiany technologiczne (integracja rozwiązań in-
formatycznych i telekomunikacyjnych wpływająca na większą wydajność; skalo-
walność i mobilność systemów teleinformatycznych), jak i rynkowe (globalizacja 
rynków, produktów i zasobów oraz dominująca rola klienta wspomagana nasilają-
cym się zjawiskiem konkurencji pociągającym za sobą rozpowszechnienia wyrobu 
wirtualnego)4. Przyjmowane definicje omawianego zjawiska różnią się m.in. zakre-
sem (obszarem), który wzięto pod uwagę, wyróżniając wąsko i szerzej pojmowaną 
organizację wirtualną5. W ujęciu wąskim – w wymiarze fizycznym istnieje najczę-
ściej centrala i wyodrębnione jednostki, zaś wirtualnymi pozostają połączenia  
– relacje między nimi; z kolei w ujęciu szerokim – organizacja nie posiada swojego 
fizycznego wymiaru, ale istnieje formalnie, skupiając rozmaite jednostki połączone 
tylko na czas realizacji określonego zadania. Po jego realizacji następuje rozwiąza-
nie powiązań i zniknięcie organizacji wirtualnej z rynku6.  
 
 
2. Inteligencja emocjonalna predykatorem sukcesu zawodowego 
 
 Na początku XX w. psychologowie opracowali pierwsze testy na inteligencję 
(od łac. intelligentia – zdolność pojmowania, bystrość) i ustalili współczynnik (ilo-
raz) inteligencji IQ (Intelligence Quotient) – zwanej najczęściej inteligencją akade-
micką. Wydawało się, że nauka znalazła idealne narzędzie pomiaru ludzkich moż-
liwości. Okazało się jednak, że absolwenci szkół wyższych, wyróżniający się wy-
sokim IQ, w pracy zawodowej odnosili umiarkowane sukcesy, a wynik IQ zupełnie 

                                                 
2  J. Niemczyk, Metody organizacji i zarządzania, Wyd. Terra, Poznań – Wrocław 2000,  

s. 182.; Szerzej w: K. Perechuda, Organizacja wirtualna, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1997. 
3  A. Jurga, Struktury sieciowe przyczynkiem kreowania wirtualnej organizacji przedsię-

biorstwa, Politechnika Łódzka, agile.edu.pl; 7 lipca 2009. 
4  K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999,  

s. 93. 
5 R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Wydawnictwo Naukowo 

Techniczne, Warszawa 2000, s. 94-95.; M. Brzozowski: Ewolucja pojmowania wirtualności  
i definiowanie organizacji wirtualnej, w: Management Forum 2010: Nowoczesne koncepcje  
i metody zarządzania strategicznego, Wyd. Katedra Teorii Zarządzania SGH, Warszawa 2006,  
s. 10-12; M. Najda-Janoszka, Organizacja wirtualna, Wyd. Difin, Warszawa 2010; R. Krupski, 
Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005, M. Brzozow-
ski, Organizacja wirtualna, Wyd. PWE, Warszawa 2010. 

6 Szersza analiza badań empirycznych w organizacjach wirtualnych w poszczególnych 
krajach: Polsce, Stanach Zjednoczonych, Szwecji w: A. Sankowska., Organizacja wirtualna, 
Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009. 
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nie przekładał się na poczucie szczęścia i zadowolenia z życia7. Poszukując ele-
mentów, które okazałyby się trafniejszymi predyktorami (zmiennymi objaśniają-
cymi) sukcesu zawodowego niż sam iloraz inteligencji (IQ), zwrócono uwagę na 
kompetencje wynikające z inteligencji emocjonalnej (EQ). Na inteligencję emocjo-
nalną człowieka składają się kompetencje osobiste, interpersonalne oraz prakseolo-
giczne (rys.1)8. Podkreślono również, że im wyższy poziom inteligencji emocjonal-
nej człowieka i związanych z tym kompetencji, tym większa szansa na jego sukces 
zawodowy, a posiadanie wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej staje się 
tym ważniejsze im wyższe stanowisko się zajmuje.9  
  

KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE 
(osobiste) = INTRAINTELIGENCJA 

 = relacje z samym sobą 
umiejętność rozpoznania własnych emocji 

(samoświadomość) i zarządzania nimi (samo-
kontrola), szczerość, naturalność, uczciwość 

wobec drugiej osoby, umiejętność właściwego 
dystansowania się 

E 
Q 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
= INTERINTELIGENCJA  

= relacje z innymi  
życzliwość, łatwość nawiązywania kon-

taktów, empatia, komunikowanie się, 
pokora, umiejętność słuchania, dar prze-
konywania, zarządzania konfliktem itp. 

 
KOMPETENCJE PRAKSEOLOGICZNE = kompetencje sprawnego działania  

stosunek do zadań, wyzwań i działań, motywacja, dar tworzenia wizji i angażowania ludzi  
w realizację, elastyczność i podejmowanie ryzyka, skuteczność w kierowaniu zmianą, zarzą-
dzaniu stresem, zarządzaniu czasem, kompetencje polityczne w postaci współpracy z otocze-

niem, tworzenia aliansów i budowania zaplecza dla firmy 
 

Rys. 1. Części składowe inteligencji emocjonalnej – kompetencje psychologiczne, spo-
łeczne i prakseologiczne.  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
3. Inteligencja emocjonalna w organizacji wirtualnej 
 
 W literaturze na temat virtual management marginalnie ujmuje się problem 
wirtualnej inteligencji emocjonalnej. Tymczasem odgrywa ona istotną rolę w pro-
cesie międzyludzkiej komunikacji za pomocą współczesnych technologii, a twórca 

                                                 
7  D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, op.cit., s. 36-37. 
8  Szerzej w: G. Broniewska, Inteligencja emocjonalna (EQ) i intelektualna (IQ) w zarzą-

dzaniu, Problemy Jakości, nr 4/2005, s. 25-27; G. Broniewska, Inteligencja emocjonalna w pracy 
hotelarza, Turystyka i Hotelarstwo, nr 13/2008, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2008, s. 31-43. 

9  S. Konrad, C. Hendl, Inteligencja emocjonalna, Wyd. Videograf II, Katowice 2005,  
s. 54-55. 
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pojęcia wirtualnej inteligencji emocjonalnej, Ruggero Rossi de Mio, twierdzi, że 
dzięki niej „zespoły wirtualne świadome są emocji oraz zdolne są do ich regulowa-
nia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Regulacja ta zachodzi poprzez 
kanały wirtualne i w wirtualnej przestrzeni”10. 
 Próby analizy źródeł trudności, na jakie napotyka się w zarządzaniu projekta-
mi wirtualnymi, a które istotnie wpływają na zachowania ludzi w organizacji, pod-
jęli się amerykańscy badacze zachowań organizacyjnych: M. Workman, W. Kahn-
weller i W. Bommer,11 wyróżniając 3 istotne czynniki (omówione w pkt. 1-3). 
Pewne trudności pojawiają się również przy realizacji funkcji motywacji i kontroli 
(pkt. 4)12. Warto więc dokonać charakterystyki najistotniejszych przeszkód w wy-
korzystaniu kompetencji emocjonalnych, jak również wskazać na możliwości ich 
zniwelowania.  
 Problem 1: permanentna niepewność i niedobór informacji. Komunikacja 
wirtualna narażona jest na znaczną utratę informacji w porównaniu z komunikacją 
bezpośrednią, a w wyniku pomijania komunikatów niewerbalnych powstają trudno-
ści związane z interpretacją subtelnych emocji zawartych w komunikacie.. 
 Do pracy w takim środowisku lepiej wydają się być predysponowane osoby o 
wysokiej emocjonalnej i poznawczej tolerancji niepewności13. Zatrudnienie ich 
będzie możliwe, o ile znajdziemy i zastosujemy odpowiednie narzędzie psycholo-
giczne dla rozpoznania tych właśnie cech osobowościowych kandydatów do pracy.  
 Pozytywną konsekwencją ograniczenia mowy ciała w przekazie pisanym mo-
że być także skupienie się na konieczności posługiwania się językiem precyzyjnym 
i zrozumiałym oraz unikanie niejasności, które mogą stanowić źródło konfliktów. 
Wymuszona poprzez brak kontaktu bezpośredniego precyzyjna informacja staje się 
informacją bardziej merytoryczną oraz na tyle obiektywną i nieobciążoną subiek-
tywizmem, na ile pozwalają weryfikowane na bieżąco źródła informacji. Pomocne 
może tu również być wprowadzenie ujednoliconego kodu komunikacji14. Oznacza 
to zarówno ustalenie języka, w którym prowadzone będą prace (najczęściej jest to 
angielski), jak i określenie reguł używania języka fachowego, odpowiedniego dla 

                                                 
10  R. Rossi de Mio, On definning Virtual Emotional Intelligence, European Conference on 

Information Systems, Gdańsk 2002, s. 1125. 
11  M. Workman, W Kahnweiler, W. Bommer, The Effecs of Cognitive Style and Media 

Richness on Commitment to Telework and Virtual Teams, “Journal of Vocation Behaviour”, 2003, 
no 63. Koncepcję amerykańskich badaczy w publikacji polskojęzycznej opisali: A. Opolska,  
A. Karbowski, M. Cichocki, Wirtualna inteligencja emocjonalna, e-mentor, 2009, nr 2 (30).  

12  Szerzej: J. Żukowska-Budka, Odmienne ujęcie funkcji motywacji oraz kontroli w organi-
zacji wirtualnej, w: Managemnt Forum 2020. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania stra-
tegicznego, Katedra Teorii Zarządzania SGH, Warszawa 2006, s. 9. 

13  Szerzej w: Cz. Sikorski, Organizacja bez wodzów, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006, r. 3 
- Kultury niskiej i wysokiej tolerancji niepewności, s. 84-120.  

14  A. Opolska i in., op.cit. 
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danej branży. Zaleca się również użycie wizualnych, graficznych środków wyrazu 
(piktogramy, rysunki, tabele, wykresy).  
 Problem 2: brak komunikacji bezpośredniej i nieformalnych interakcji. Praca 
wirtualna nie sprzyja powstawaniu nieformalnych interakcji pomiędzy uczestnikami 
projektu, a nawet przyczynia się do ukształtowania subiektywnego poczucia izolacji 
i alienacji wśród członków zespołu projektowego. Ponieważ w organizacji wirtual-
nej praca odbywa się samodzielnie, bez osobistego kontaktu z innymi członkami 
zespołu, domniemywać można również narastania trudności z motywacją i kontro-
lą. 
 Bardziej zadowolone z pracy w projekcie wirtualnym mogą być osoby o roz-
winiętych zdolnościach „wewnątrzsterowalności”, czyli do samoregulacji samokon-
troli i samomotywacji. Dlatego też potrzebne są mechanizmy motywacyjne zawie-
rające systemy wsparcia i przeciwdziałania alienacji. Członkowie sieci muszą mieć 
możliwość kontaktu z zewnętrznym doradcą, występującego w roli niezależnego 
koordynatora. Psychologowie wskazują ponadto, że jednostki pracujące w trybie 
wirtualnym często mają wyższą satysfakcję z pracy, a także znacznie lepiej radzą 
sobie z sytuacjami kryzysowymi i komunikowaniem się, aniżeli ich odpowiednicy 
w tradycyjnie działającym przedsiębiorstwie15. Wnioskują wobec tego, że często 
podkreślany problem alienacji (wyobcowania) jednostek zostaje częściowo zniwe-
lowany. Nie wygląda to jednak jednakowo u osób z różnymi cechami osobowości  
i charakteru i może być trudne dla osób otwartych, społecznych, ekstrawertycznych, 
dla których istotne znaczenie mają kontakty osobiste. Pomocne może tu być wpro-
wadzenie praktyki okazjonalnych spotkań integracyjnych w niezbyt dużych gru-
pach. Zachętą do indywidualnej komunikacji będą też wideokonferencje oraz stała 
wymiana pomysłów i doświadczeń. 
 Problem 3: spadek dynamiki i intensywności grupowych procesów oraz mar-
ginalizacja modelowania społecznego. Ludzie, przyglądając się zachowaniom in-
nych, przyswajają sobie wiedzę o otoczeniu społecznym, uczą się norm i wartości 
przyjętych w pewnej zbiorowości, by w końcu (jak wskazuje J. Kowalczewska  
i in.16) nabyć istotnych sprawności komunikacyjnych. W wyniku modelowania 
społecznego tworzy się spoistość grupy (group cohesion), która uważana jest za 
jedną ze zmiennych decydujących o sukcesie realizowanego przedsięwzięcia zespo-
łowego17. W warunkach projektu wirtualnego wzajemne przyglądanie się sobie  
i swojej pracy jest jednak utrudnione, gdyż członkowie organizacji tworzą raczej 
luźną zbiorowość, a częstotliwość ich wzajemnych kontaktów jest mocno ograni-

                                                 
15  K. Skarżyńska, K. Henne, Szczęście on-line, „Charaktery – portal psychologiczny”, sier-

pień 2005 (www.charaktery.eu/artykuly/Codziennosc/521/Szczescie-online). 
16  J. Kowalczewska, J. Radzicki, M. Kołta (red.), Teoria społecznego uczenia się, WN 

PWN, Warszawa 2007. 
17  R. Rossi de Mio, op.cit. 
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czona. Konsekwencją jest wolniejszy proces tworzenia wzajemnego zaufania, 
czynnika kluczowego w procesie wzajemnej wymiany informacji. 
 Zaufanie stanowi bowiem podstawę sprawnego funkcjonowania organizacji 
wirtualnej, a jego brak stanowi zagrożeni dla osiągania zamierzonych celów18. Dla-
tego też szczególnie predysponowane do takiej pracy są osoby o orientacji koopera-
cyjnej, czyli nastawione na współpracę, ponieważ mogą one dynamizować proces 
wymiany wiedzy. Wsparciem winno być również utworzenie formalnych ram 
(wymogów) okresowej wymiany informacji (i dzielenia się wiedzą) między człon-
kami zespołu wirtualnego.  
 Problem 4: realizacja funkcji motywowania i kontroli. Samodzielny charakter 
pracy rodzi pytanie czy poziom samomotywacji i samokontroli będzie wystarczają-
cy bez wsparcia zewnętrznego? 
 Taki charakter pracy ma jednak również dobre strony, wymusza bowiem okre-
śloną determinację w działaniu, samodzielność oraz wysoką świadomość istoty 
realizowanego zadania19. Konieczność przekazywania sobie precyzyjnej, meryto-
rycznej i nieobciążonej subiektywizmem informacji (o czym była mowa w pkt.1) 
może stanowić motywacyjny czynnik zespołu20, wzmacniany partycypacją w po-
dejmowaniu decyzji. Podkreśla to również prof. K. Perehudy, który uważa, że 
uczestnicy organizacji wirtualnej posiadają cechy samomotywacji, samoorganizacji, 
samokierowania, samonawigowania oraz samosterowania21. Wydaje się również, że 
zasadniczym motywatorem nie są profity finansowe (chociaż pracujący tu uczestni-
cy z racji swoich kwalifikacji zarabiają powyżej przeciętnej płacy krajowej), lecz 
możliwość samorealizacji, zdalne relacje interpersonalne oraz skuteczne dążenie do 
obranego celu22. 
  Czynnikiem umożliwiającym właściwą realizację zadań bez nadmiernego 
systemu kontroli staje się z kolei przejrzyste określenie wzajemnych oczekiwań 
oraz jasność ról, a także wzajemna pomoc pracowników w problematycznych sytu-
acjach. U podłoża właściwego systemu kontrolnego znajdujemy wobec tego zaufa-
nie, które zresztą samo w sobie stanowi silny czynnik motywacyjny. Zaufanie, któ-

                                                 
18  W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wir-

tualnych, Wyd. Difin, Warszawa 2007. 
19  W. Szymanowski, R. Perkowski, Charakterystyka przedsiębiorstwa wirtualnego i sfery 

jego zastosowań, materiały do II konferencji naukowej: Zarządzanie przedsiębiorstwem w wa-
runkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego, WSEI, Warszawa 2000, www.strategie.info.pl/ 
artykuły/artykuł_5655.htm); oraz: R. Perkowski, W. Szymanowski, Cykl życia i efektywność 
przedsiębiorstw wirtualnych na podstawie badań, w: Informacja w społeczeństwie XXI wieku. 
Monografie i opracowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009. 

20  J. Żukowska-Budka, op.cit.  
21  K. Perehuda (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, formy i narzędzia sku-

tecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Wyd. Placet, Warszawa 2000; oraz: Perechuda K., 
Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwach sieciowych, AE Wrocław, 2005. 

22  J. Żukowska-Budka, op.cit.  
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re wskazywano już jako podstawę sprawnego funkcjonowania, musi jednak wyni-
kać ze wzajemnego szacunku, lojalności i dojrzałości partnerów.  
 
 
Uwagi końcowe 
 
 Zarządzanie realizowane w warunkach gospodarki postindustrialnej wymaga 
odwagi w zerwaniu z przeszłością, m.in. poprzez wdrażanie sieciowych powiązań 
kooperacyjnych w organizacjach wirtualnych. Rozwój tej sfery postępuje szybko, 
można więc przypuszczać, że w ciągu kilkunastu lat elementy organizacji wirtual-
nej znajdą się w większości dziedzin ludzkiej działalności. Dlatego też firmy i kie-
rujący nimi menedżerowie winni zainteresować się rozwiązaniami ułatwiającymi 
koordynację w organizacji wirtualnej, pamiętając jednak cały czas o podmiotowym, 
a nie przedmiotowym podejściu do człowieka oraz stwarzając mu warunki do sa-
morealizacji i rozwoju zarówno kompetencji zawodowych, jak i emocjonalnych.  
W tym celu wskazuje się na znaczenie wirtualnej inteligencji emocjonalnej, czyli 
zdolności do poznawczej i emocjonalnej adaptacji do warunków współpracy ludzi 
w organizacji sieciowej, wirtualnej. W ten sposób wśród palety zagadnień związa-
nych z zarządzaniem zaznacza się również specyfikę problemów, jakie może nieść 
ze sobą wirtualna forma ludzkiej współpracy. Wyznacznikami możliwości zastoso-
wania tej formy inteligencji dla rozwoju organizacji i osób w niej zrzeszonych jest 
przede wszystkim wzajemne zaufanie23, a poza tym poznawcza i emocjonalna tole-
rancja niepewności, „wewnątrzsterowalność” oraz orientacja kooperacyjna24. Ana-
lizując części składowe EQ zaprezentowane na rys. 1, można postawić tezę, że  
w organizacji wirtualnej szybciej odnajdą się osoby o wysokim poziomie kompe-
tencji osobistych i prakseologicznych. Z kolei wykorzystanie i rozwój kompetencji 
społecznych może być nieco utrudnione, więc ze względu na potrzebę właściwej 
koordynacji działań i osiągnięcia efektu synergicznego, w tej materii potrzebna 
byłaby szczególna troska i wsparcie. W artykule podkreślono, że członkowie orga-
nizacji wirtualnej, chociaż zagrożeni negatywnymi skutkami samodzielnej, fizycz-
nie odizolowanej pracy, napotykają jednak na liczne pozytywy takiego rozwiązania. 
Trzeba jednak brać pod uwagę, że relacje między wadami i zaletami tego typu pra-
cy odczuwane są w dużej mierze subiektywnie, w zależności od cech charakterolo-
gicznych osób wykonujących taką pracę.  
 
 

                                                 
23  J. Grudzewski i in., op.cit. 
24  A. Opolska A. i in., op.cit. oraz: M. Workman i in., op.cit. 



Grażyna Broniewska 398 

Literatura 
 
1. Broniewska G., Inteligencja emocjonalna (EQ) i intelektualna (IQ) w zarządzaniu, 

Problemy Jakości 2005, nr 4, s. 25-27.  
2. Broniewska G., Inteligencja emocjonalna w pracy hotelarza, Turystyka i Hotelar-

stwo, Wydawnictwo WSTH - Łódź, 2008, nr 13, s. 31-43. 
3. Brzozowski M., Organizacja wirtualna, Wyd. PWE, Warszawa 2010. 
4. Brzozowski M., Ewolucja pojmowania wirtualności i definiowanie organizacji 

wirtualnej, w: Management Forum 2010: Nowoczesne koncepcje i metody zarzą-
dzania strategicznego, Katedra Teorii Zarządzania SGH, Warszawa 2006. 

5. Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań 1999. 
6. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997. 
7. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach 

wirtualnych, Wyd. Difin, Warszawa 2007. 
8. Jurga A., Struktury sieciowe przyczynkiem kreowania wirtualnej organizacji przed-

siębiorstwa, w: Lewandowski J. (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. 
Koncepcje i metody (tom 1), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005,  
s. 52-60. 

9. Knosala R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, WNT, Warszawa 
2000. 

10. Konrad S., Hendl C., Inteligencja emocjonalna, Videograf II, Katowice 2005. 
11. Kowalczewska J., Radzicki J., Kołta M. (red.), Teoria społecznego uczenia się, WN 

PWN, Warszawa 2007. 
12. Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Wyd. 

PWE, Warszawa 2005. 
13. Najda-Janoszka M., Organizacja wirtualna, Wyd. Difin, Warszawa 2010. 
14. Niemczyk J., Metody organizacji i zarządzania, Terra, Poznań – Wrocław 2000. 
15. Opolska A., Karbowski A., Cichocki M., Wirtualna inteligencja emocjonalna,  

e-mentor.edu.pl, Czasopismo Internetowe SGH, Warszawa, 2009, nr 2 (wyd. 30). 
16. Perechuda K., Organizacja wirtualna, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich, Wrocław 1997. 
17. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwach sieciowych, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005. 
18. Perehuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, 

metody, Wyd. Placet, Warszawa 2000. 
19. Perkowski R., Szymanowski W., Cykl życia i efektywność przedsiębiorstw wirtual-

nych na podstawie badań, w: Informacja w społeczeństwie XXI wieku. Monografie  
i Opracowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009. 

20. Rossi de Mio R., On Definning Virtual Emotional Intelligence, European Confer-
ence on Information Systems, Gdańsk 2002, s. 1124 – 1133. 



Problemy wirtualnej inteligencji emocjonalnej 399

21. Sankowska A., Organizacja wirtualna, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, War-
szawa 2009. 

22. Sikorski Cz., Organizacja bez wodzów, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006. 
23. Skarżyńska K., Henne K.: Szczęście on Line, Charaktery – portal psychologiczny, 

sierpień 2005 (www.charaktery.eu). 
24. Szymanowski W., Perkowski R., Charakterystyka przedsiębiorstwa wirtualnego  

i sfery jego zastosowań, materiały do II konferencji naukowej: Zarządzanie przed-
siębiorstwem w warunkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego, WSEI, War-
szawa 2000, www.strategie.info.pl/artykuły/artykuł_5655.htm.  

25. Workman M., Kahnweiler W., Bommer W., The Effecs of Cognitive Style and Me-
dia Richness on Commitment to Telework and Virtual Teams, “Journal of Vocation 
Behaviour”, 2003, no 63.  

26. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Wyd. PWE, War-
szawa 1999. 

27. Żukowska-Budka J, Odmienne ujęcie funkcji motywacji oraz kontroli w organizacji 
wirtualnej, w: Management Forum 2020. Nowoczesne koncepcje i metody zarzą-
dzania strategicznego, Katedra Teorii Zarządzania SGH, Warszawa 2006.  

 
 

PROBLEMS OF VIRTUAL EMOTIONAL INTELLIGENCE 
 
 

Summary 
 
 The incidence of network services in business environment necessitated a revision 
of heretofore used management methods. In consequence a virtual management concept 
was developed. Moreover, for the purpose of virtual organization, new communication 
modes have been worked out with their advantages but also threats. To fight those 
threats it is necessary to get acquainted with a specific category of emotional intelli-
gence called “virtual emotional intelligence”. Through a review of existing in literature 
definitions on EQ (Emotional Quality, Emotional Intelligence Emotional, Intelligence 
Quotient) - which encompasses intrapersonal, interpersonal and praxeological compe-
tences - this study identifies utility of those skills for the employees emotional and cog-
nitive process of adaptation to conditions specific for virtual distance work. 
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ZARZĄDZANIE WIEDZĄ NOWYM KIERUNKIEM  
W NAUKACH O ZARZĄDZANIU I W PRAKTYCE 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Niespełna 20 lat temu w naukach o zarządzaniu pojawiła się kompleksowa 
koncepcja zarządzania wiedzą (Knowledge Management).1 Trochę wcześniej jako 
metoda zarządzania, wykorzystana została w praktyce, zwłaszcza w firmach kon-
sultingowych, które stosując ją u siebie, przyczyniły się do przenoszenia takich 
rozwiązań do innych organizacji. Obecnie zarządzanie wiedzą stało się nowoczesną 
koncepcją zarządzania, umożliwiającą organizacji uzyskiwanie przewagi konkuren-
cyjnej poprzez umiejętne wykorzystanie zasobów niematerialnych oraz tworzenie  
i wykorzystywanie kluczowych kompetencji.  
 Pojęcie zarządzania wiedzą jest pojęciem szerokim, obejmującym wiele dzie-
dzin tej wiedzy, wiele technik, metod i narzędzi połączonych z zagadnieniami me-
nedżeryzmu. Silna pozycja zarządzania wiedzą wynika z wyścigu techniczno-
technologicznego o wytworzenie nowych produktów i usług. Menedżerowie muszą 

                                                 
1  W 1987 roku w Stanach Zjednoczonych odbyła się pierwsza konferencja pt. Managing 

the knowledge assets into 21 st. century, zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet Purdue  
i firmę DEC, a w Szwecji zawiązała się tzw. Grupa Konrada, która rozpoczęła prace nad zarzą-
dzaniem kapitałem intelektualnym. Datę tę uważa się za początek koncepcji zarządzania wiedzą. 
Szerzej w: M. Strojny, Zarządzanie wiedzą. Wstęp do dyskusji, Personel 2001. 
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zdawać sobie sprawę z przemian zachodzących w globalnej gospodarce i stawić im 
czoło. 
 
 
1. Przegląd definicji wiedzy i zarządzania wiedzą 
 
 Z analizy literatury przedmiotu wynika, że brak jest jednej spójnej definicji 
zarządzania wiedzą, którą można byłoby przenieść bez zastrzeżeń zarówno do teo-
rii, jak i praktyki zarządzania. Powodem tego jest duża popularność tej dziedziny 
przy krótkim okresie jej użytkowania, co utrudnia syntetyczne ujęcie zagadnienia. 
Jednakże, czyniąc próbę przeglądu dorobku definicyjnego, nasuwa się spostrzeże-
nie, że wśród teoretyków największy wkład w wypracowanie definicji zarządzania 
wiedzą wnieśli naukowcy z Wielkiej Brytanii. Efektem ich prac i badań jest nastę-
pująca definicja: zarządzanie wiedzą to ogół procesów umożliwiających tworzenie, 
upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy do realizacji celów organizacji2. 
 Przeglądając literaturę w poszukiwaniu definicji wiedzy, dostrzega się jej 
związek z informacją i bazami danych, które to wykorzystane w sposób odpowiada-
jący posiadanej, adekwatnej wiedzy jednostki, w jaki sposób użyć tych informacji  
i danych, dopiero wówczas mają wartość użyteczną3. Według takiego rozumowa-
nia, wiedza oznacza zdolność do logicznego myślenia, wiązania zdarzeń, umiejęt-
ność wykorzystania i zastosowania informacji oraz zdolność do uchwycenia hierar-
chii wartości. 
 T. Davenport i L. Prusak charakteryzują wiedzę jako spójną kombinację po-
siadanych informacji, wiedzy zawodowej, doświadczenia i przyjętego systemu 
wartości, która wpływa na poziom kwalifikacji jednostki oraz decyduje o jej umie-
jętnościach przyswajania nowych informacji i doświadczeń4. Dość odmiennie defi-
niuje wiedzę R. McDermott, traktując ją jako pozostałość myślenia, a dokładniej 
efekt zastosowania informacji i doświadczeń w procesie myślenia5. Z. Mikołajczyk 
uważa, że „wiedza stanowi […] pewien zasób treści (informacji i danych) groma-
dzonych i utrwalonych w ludzkim umyśle, stanowiących pochodną doświadczeń, 
ale i procesu uczenia się […]”6. 
                                                 

2  P. Murray, A. Myers, The Facto abort Knowledge. Information strategy – special report, 
listopad 1997. 

3  Szerzej w: A. Brooking, Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory, Interna-
tional Thomson Business Press, London 1999, s. 4-5 oraz w: D.J. Skyrme, Knowledge Network-
ing. Creating the Collaborative Enterprise, Butter-worth Heinermann, Oxford, 1999, s. 47. 

4  T.H. Davenport. L. Prusak, Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston, 
1998, s. 184. 

5  R. McDermott, Why Information Technology Inspired but Cannot Deliver Knowledge 
Management, “California Review”, nr 4, s. 106. 

6  Z. Mikołajczyk, Zarządzanie procesami zmian w organizacjach, GWSH im. W. Kor-
fantego, Katowice 2003, s. 205. 
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 Zarządzanie wiedzą z kolei traktowane jest w definicjach jako system sam  
w sobie lub ukazują technologię jako istotny element tego procesu, kierując uwagę 
na rozmaite aspekty zarządzania. Są jednakże i takie podejścia, które argumentują, 
że wiedza nie może być przedmiotem zarządzania, gdyż jest niewidzialna i niena-
macalna. 
 Wśród mnogości definicji przytoczę tu zaledwie kilka, istotnych z punktu 
widzenia i teorii i praktyki. Zatem zdaniem W.R. Bukowitz i R.W. Williams, zarzą-
dzanie wiedzą jest procesem umożliwiającym organizacji generowanie wartości  
z aktywów intelektualnych albo innych zasobów opartych na wiedzy7. 
 Zarządzanie wiedzą jest pewnym procesem, na który składa się lokalizowanie 
wiedzy, jej pozyskiwanie, rozwijanie, dzielenie się nią, rozpowszechnianie, wyko-
rzystanie oraz gromadzenie8. Praktycy zarządzania, na przykład firma 
Ernst&Young, definiuje zarządzanie wiedzą jako system zaprojektowany w ten 
sposób, aby pomóc przedsiębiorstwom w zdobywaniu, analizowaniu i wykorzysta-
niu wiedzy w celu podejmowania lepszych i szybszych decyzji, które mają dopro-
wadzić do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Firma konsultingowa Pricewa-
terhouseCoopers określa zarządzanie wiedzą jako sztukę przetwarzanie informacji  
i innych aktywów intelektualnych w trwałą wartość zarówno dla klientów, jak  
i pracowników organizacji9.  
 Zgodnie z poglądem M. Strojnego, bez względu na różnice w podejściu do 
zarządzania wiedzą zjawisko to występuje w wymiarze operacyjnym oraz w wy-
miarze strategicznym10. Zarządzanie wiedzą w wymiarze operacyjnym polega na 
tworzeniu wiedzy formalnej (np. dokumenty) oraz wiedzy cichej (np. doświadcze-
nie), następnie jej przetwarzaniu, gromadzeniu, ochronie i praktycznym wykorzy-
staniu. Z kolei zarządzanie wiedzą w wymiarze strategicznym jest sztuką budowa-
nia organizacji w celu osiągania przewagi konkurencyjnej poprzez integrowanie 
wiedzy, strategii, ludzi, kultury organizacyjnej i technologii. 
 
 
2. Istota, funkcje i zadania zarządzania wiedzą 
 
 Istotą zarządzania wiedzą jest takie wykorzystanie danych, aby były rzeczywi-
stymi informacjami, które uporządkowane stanowić będą wiedzę dla organizacji, 

                                                 
7  W.R. Bukowitz, R.L. Williams, The Knowledge Management Fieedbook, Financial 

Time, Prentice Hall, London 2000, s. 2. 
8  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2002, s. 41-45. 
9  M. Strojny, Wiedza menedżera w XXI wieku, materiały konferencyjne, Limes Centrum, 

Warszawa 29.03.2001. 
10  M. Strojny, op.cit. 
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decydującą o sposobie postępowania jej uczestników w celu osiągnięcia przewagi 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa (rys. 1). 
 

 
 
Rys. 1. Piramida wiedzy 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 To właśnie wiedza jest źródłem mądrości organizacji, zatem mądrość jest 
szczytem piramidy. Innymi słowy, mądrość jest rezultatem procesu uczenia się 
jednostek.  
 Zarządzanie wiedzą pełni rozmaite funkcje. Według A. Bajcura są to dwie 
podstawowe funkcje: cykliczne i ciągłe. Funkcje cykliczne tworzą: planowanie, 
organizowanie i kontrolowanie. W skład funkcji ciągłych wchodzą: praca z ludźmi, 
pozyskiwanie zasobów i dysponowanie nimi, praca nad informacjami, decydowanie 
i koordynowanie11.  
 Na zarządzanie wiedzą składa się także wiele zadań. Do podstawowych zali-
czyć należy: pozyskiwanie wiedzy, tworzenie, dystrybucję, przechowywanie i oce-
nianie wiedzy, przy czym niektóre z nich mają charakter operacyjny, a inne strate-
giczny. Zadania w obszarze generowania wiedzy mają charakter raczej operacyjny, 
natomiast zadania związane z wykorzystaniem wiedzy mają kontekst strategiczny. 
Podstawowe zadania z obszaru strategicznego to: 

− tworzenie wizji wiedzy, 
− formułowanie strategii wiedzy, 
− ustalanie luk wiedzy i zależności, 
− wybór strategii koniecznych do zapełnienia luk wiedzy, 
− dobór metod, narzędzi oraz ludzi do realizacji strategii, 

                                                 
11  B. Mikuła, Organizacje oparte na wiedzy, Wyd. AE, Kraków 2006, s. 123. 
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− ocenę wiedzy.12 
 Skuteczność metody zarządzania wiedzą, według badań przeprowadzonych 
przez Th.H. Davenporta i jego współpracowników, zależy od kilku czynników. 
Należą do nich między innymi:  

1. Kierownictwo, które jest świadome roli wiedzy i potrafi odpowiednio za-
rządzać zgromadzoną wiedzą, 

2. Przejrzystość zasobów, czyli możliwość szybkiego znalezienia i wykorzy-
stania potrzebnych informacji, 

3. Umiejętna kontrola zasobów zapewniająca trwałą jakość zasobów wie-
dzy13. 

 Wiedza nabywana i gromadzona przez organizację, a ściślej – jej uczestników, 
nie musi jeszcze oznaczać sukcesu. W procesie zarządzania wiedzą należy 
uwzględniać powyżej przedstawione czynniki po to, aby zarządzanie organizacją 
było skuteczne i coraz bardziej efektywne.  
 Ważne jest także, aby kierownictwo organizacji było przygotowane do usta-
wicznego podwyższania swych umiejętności oraz samo było przykładem dla pra-
cowników. Ponadto przedsiębiorstwo musi mieć jasno sprecyzowany plan strate-
giczny, a kierownicy powinni określić zakres wymaganej wiedzy, kwalifikacji  
i umiejętności swych pracowników (zgodny z tym planem). 
 Wiedza jest współcześnie jednym z najważniejszych czynników strategicz-
nych. W organizacji nastawionej na wiedzę doskonalenie musi być traktowane jako 
proces ciągły, w którym formalne odgórne sterowanie ustępuje miejsca samodziel-
nemu dokształcaniu się pracowników; oczywiście przy odpowiednim motywowa-
niu, wsparciu i pomocy przełożonych. Czynniki te zachęcają ludzi do wykorzysty-
wania doświadczenia, kreatywności i stanowią wyróżnik „uczącej się organiza-
cji”.14 
 
 
3. Korzyści z zarządzania wiedzą 
 
 System zarządzania wiedzą pozwala firmie osiągnąć przewagę konkurencyjną, 
wiedza jest bowiem najważniejszym zasobem. Organizacja może osiągać liczne 
efekty zarówno krótko- jak i długookresowe. Oczywiście coraz większego znacze-
nia nabierają korzyści w okresie długim. Ważnym aspektem w zarządzaniu wiedzą 
jest wprowadzenie systemu informatycznego, umożliwiającego szybki przepływ 

                                                 
12  Tamże, s. 123-124. 
13  Th.H. Davenport, R. I. Thomas, K. C. Desouza, Reusing Intellectual Assets, ”Industrial 

Management”, 1 maja 2003, s. 12-17. 
14  B. Glinkowska, Czynnik osobowy najcenniejszym zasobem w procesie kształtowania 

wartości przedsiębiorstwa w: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka 
gospodarcza (red. E. Urbańczyk), Tom II, Szczecin 2004, s. 1195. 
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informacji i łatwiejszy dostęp do danych, informacji i wiedzy. Rozwiązania oparte 
na technologii informatycznej w procesie zarządzania wiedzą, pozwalają oszczędzić 
czas pracy, energię i potencjał pracowników, a tym samym osiągnąć wzrost ich 
efektywności. Możliwość udostępniania informacji klientom oraz zbieranie infor-
macji o produktach i usługach od klientów są niezwykle cenne w korzystaniu  
z systemu zarządzania wiedzą. Kolejną korzyścią zarządzania wiedzą jest możli-
wość rozwoju kapitału intelektualnego pracowników firmy. Rozwijają się oni po-
przez wymianę wiedzy, doświadczeń, co skutkuje mniejszą liczbą pomyłek, spraw-
niejszym rozwiązywaniem problemów, właściwym podejmowaniem decyzji, niż-
szym kosztem badań i rozwoju, poprawnymi relacjami z klientem, a także dzięki 
temu coraz lepszą ofertą produktów i usług15. 
 Niestety małe przedsiębiorstwa w Polsce ciągle nie doceniają znaczenia badań 
rynkowych jako czynnika, który może przyczynić się do wzmocnienia pozycji 
wśród konkurentów i zmniejszenia ryzyka podejmowanych decyzji16. 
 Z badań przeprowadzonych przez KPMG17 wynika, że w USA i w krajach 
Europy Zachodniej aż 81% firm jest zainteresowanych zarządzaniem wiedzą (rys. 
2). 
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Rys. 2. Korzyści z zarządzania wiedzą 

Źródło: M. Strojny, Zarządzanie wiedzą: wstęp do dyskusji, materiały na konferencję: 
„Zarządzanie XXI wieku”, Infor, 1-15 stycznia 2001. 

                                                 
15  A. Zaliwski, Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa 2000, s. 20. 
16  A. Stosik, Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w małych firmach, w: Zarzą-

dzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, pod red. K. Perechudy, PWN, Warszawa 2005, s. 172-175.  
17  M. Strojny, Zarządzanie wiedzą: wstęp do dyskusji, materiały na konferencję: „Zarzą-

dzanie XXI wieku”, Infor, 1-15 stycznia 2001. 
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 Badane firmy wskazały przede wszystkim na poprawę pozycji konkurencyjnej 
(79%), polepszenie marketingu (75%), współpracę z klientami (73%). Trochę 
mniejszą rangę miał wzrost zysków (63%) i, niestety – rozwój pracowników (57%), 
aczkolwiek nie jest to niski wynik. Wymienione na wykresie czynniki rozpatrywane 
są jako potencjalne korzyści z wprowadzenia zarządzania wiedzą. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Opracowanie dotyczy ukazania roli i znaczenia zarządzania wiedzą zarówno 
w teorii, jak i w praktyce. Autorka podjęła próbę syntezy informacji związanych  
z pojęciami wiedzy, procesem zarządzania wiedzą oraz ich istotą, zadaniami i funk-
cjami. W artykule przedstawione zostały również korzyści z wprowadzenia w orga-
nizacji procesu zarządzania wiedzą.  
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Summary 
 
 The study presents the role and significance of knowledge management in terms 
of theory as well as practice. The author tries to synthesise information related to the 
concepts of knowledge, knowledge managing process and its essence, tasks and func-
tions. 
 The article also points out the benefits of introducing knowledge management in 
organization. 
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BUDOWANIE GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY JAKO ELEMENT STRATEGII 
UNII EUROPEJSKIEJ 

 
 
 
Uwagi wstępne 
 
 Celem opracowania jest zakreślenie celów i efektów działań Unii Europejskiej 
w zakresie budowania gospodarki opartej na wiedzy. Podstawą analizy i oceny 
sytuacji w tej dziedzinie są zapisy Strategii Lizbońskiej z 2000 r. wraz z jej później-
szymi, wprowadzanymi od 2005 r. zmianami, oraz strategii „Europa 2020”.  
 
 
1. Strategia Lizbońska 2000-2010 
 
 Strategia przyjęta przez Radę Europejską w 2000 r. była odpowiedzią na wiele 
zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych oraz wewnętrznych. Należały do 
nich przede wszystkim:  

− postępująca globalizacja i rosnąca wraz z nią konkurencja na rynkach świa-
towych, 

− szybkie tempo zmian wynikających z postępu technicznego, zwłaszcza  
w dziedzinie informatyzacji, 

− starzenie się społeczeństw Unii Europejskiej, spowodowane niskim przyro-
stem naturalnym, 

− narastająca luka w poziomie rozwoju między gospodarkami Europy i USA 
oraz krajami azjatyckimi. 

 W ostatnim dwudziestoleciu XX w. kraje Unii Europejskiej rozwijały się  
w tempie 2,3% rocznie, a USA osiągały w tym okresie średnie tempo wzrostu go-
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spodarczego na poziomie 3,3%. W konsekwencji poziom życia, liczony jako PKB 
na jednego mieszkańca, w UE wynosił 70% amerykańskiego.  
 W momencie przyjmowania Strategii Lizbońskiej gospodarka amerykańska 
charakteryzowała się wyższymi niż gospodarka Unii Europejskiej stopami zatrud-
nienia. O ile w UE stopa zatrudnienia wynosiła około 64%, to w USA sięgała ona 
ponad 73%. Przedsiębiorstwa działające na obszarze Unii Europejskiej tworzyły 
mniej nowych miejsc pracy, a plagą europejskich rynków pracy było długotrwałe 
bezrobocie strukturalne i dobrowolne. Istniejące różnice pomiędzy luką mierzoną 
wskaźnikami wydajności pracy a wskaźnikiem dochodu narodowego przypadające-
go na mieszkańca wskazują, że prawie 3/4 luki rozwojowej pomiędzy krajami daw-
nej UE-15 a Stanami Zjednoczonymi wynikało z niższego poziomu wykorzystania 
zasobów ludzkich w gospodarkach krajów członkowskich UE. 
 Niższe wykorzystanie zasobów ludzkich w gospodarce Unii miało swoje ko-
rzenie zarówno w znacznie krótszym średnim czasie pracy przypadającym na za-
trudnionego, jak również w niższym procencie  zatrudnionych w grupie osób  
w wieku produkcyjnym.  
 Rozwój nauki i komercyjnych zastosowań wiedzy w Europie pozostawał  
w tyle w porównaniu z dynamiką innowacyjną gospodarki amerykańskiej. Europa 
przestała już być głównym ośrodkiem postępu technologicznego. W latach dzie-
więćdziesiątych tylko 17% eksportu UE stanowiły produkty o wysokiej technologii, 
podczas gdy w Stanach Zjednoczonych ten wskaźnik wynosił 25%. Na działalność 
B+R państwa europejskie przeznaczały przeciętnie o ponad 30% mniej środków 
finansowych niż USA.  
 Poza celami zewnętrznymi program Strategii Lizbońskiej odgrywał ważną 
rolę w procesie koordynacji wewnętrznej polityki UE, ponieważ stopniowo wszyst-
kie polityki gospodarcze i wynikające z nich programy społeczne zostały podpo-
rządkowane realizacji głównego celu Strategii Lizbońskiej1. Konieczność wprowa-
dzania zasadniczych zmian w politykach Unii była uzasadniona również procesem 
rozszerzania jej składu członkowskiego.  
 Celem Strategii Lizbońskiej w jej pierwotnym kształcie, przyjętym w marcu 
2000 r., było stworzenie na obszarze UE do końca 2010 roku najbardziej konkuren-
cyjnej i dynamicznej gospodarki świata, opartej na wiedzy, zdolnej do tworzenia 
nowych miejsc pracy oraz zapewniającej spójność społeczną.  
 Ustalenia Strategii Lizbońskiej były skierowane bezpośrednio do instytucji 
Unii oraz rządów poszczególnych państw członkowskich.  
 We wstępie do Strategii Lizbońskiej zdefiniowano silne i słabe strony gospo-
darki UE. Do silnych stron zaliczono: stabilną politykę pieniężną, korzyści z wpro-
wadzenia euro, niską inflację i stopy procentowe, zredukowanie deficytu budżeto-
wego, zrównoważony bilans płatniczy, dobrze rozbudowaną strukturę rynku za-

                                                 
1  M. Sulmicka, Strategia Lizbońska – nowe wyzwania, „Polityka Społeczna”, 2005, nr 1. 
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równo dla konsumenta, jak i producenta, nowe możliwości ekspansji wynikające  
z rozszerzenia, dobrą jakość zasobów ludzkich oraz silny system ochrony społecz-
nej. Do słabości zaliczono: niską stopę zatrudnienia i ponad 15 mln ludzi bez pracy, 
nierówności w traktowaniu kobiet i osób w wieku przedemerytalnym na rynku 
pracy, bezrobocie o charakterze strukturalnym, długookresowym i regionalnym, 
zbyt słabo rozwinięty sektor usług, szczególnie w dziedzinie telekomunikacji i do-
stępu do Internetu, lukę kwalifikacyjną głównie w obszarach związanych z wyko-
rzystaniem technologii informacyjnych, gdzie popyt na pracę przekracza jej podaż, 
a także słabości konkurencyjne wielu firm. Bilans silnych i słabych stron wyznaczył 
priorytety Strategii Lizbońskiej. 
 Podstawowym założeniem Strategii Lizbońskiej było dążenie do efektywniej-
szego wykorzystania dostępnych zasobów (pracy, wiedzy, kapitału, środowiska) 
oraz aktywne kształtowanie nowych przewag konkurencyjnych europejskiego ob-
szaru gospodarczego. Osiągnięciu zakładanych celów miały służyć różnego typu 
działania umieszczone w pięciu komplementarnych obszarach:  

− przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy, obejmującej rozwój społe-
czeństwa informacyjnego, wzrost znaczenia nauki i badań, stymulowanie 
zdolności innowacyjnych oraz kształtowanie kwalifikacji i umiejętności  
z uwzględnieniem potrzeb przyszłych rynków pracy;  

− liberalizacji i integracji rynków i sektorów sieciowych dotychczas wyłą-
czonych z reguł wspólnego rynku (telekomunikacja, energetyka, transport, 
poczta, usługi finansowe);  

− rozwoju przedsiębiorczości, kształtowania warunków wolnej konkurencji 
poprzez deregulację i likwidację barier administracyjno-prawnych, tworze-
nie i rozwój biznesu, łatwiejszy dostęp firm i przyszłych przedsiębiorców 
do kapitału, wiedzy i technologii;  

− wzrostu zatrudnienia i przebudowy modelu społecznego poprzez uela-
stycznienie rynków pracy, wzrost aktywności zawodowej, doskonalenie 
systemów edukacji, unowocześnienie modelu zabezpieczeń społecznych 
oraz ograniczanie biedy i wykluczeń społecznych;  

− wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i zachowania środowiska natu-
ralnego.  

 Budowa gospodarki opartej na wiedzy miała opierać się na inicjatywach  
i działaniach skoncentrowanych w dwóch obszarach:  

1. Społeczeństwo informacyjne – zapewnienie każdemu mieszkańcowi Unii 
Europejskiej swobodnego dostępu do informacji za pośrednictwem elek-
tronicznych środków przekazu. Dla inicjatyw w tym zakresie nie stworzo-
no specjalnych podstaw instytucjonalnych i finansowych. Główny nacisk 
położono na działania i środki krajowe. Poszczególne państwa same miały 
określić priorytety i plany działań, włącznie z zapewnieniem funduszy.  
W trakcie realizacji powstała jednak potrzeba koordynacji wybranych dzia-
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łań na poziomie unijnym. Miała temu służyć zatwierdzona na szczycie UE 
w mieście Feir (Portugalia) inicjatywa eEurope Action Plan 2002, obejmu-
jąca trzy komponenty:  
− tańszy, szybszy i bezpieczniejszy Internet,  
− inwestowanie w ludzi i umiejętności,  
− motywowanie do korzystania z Internetu.  

2. Badania i innowacje – generowanie innowacji, rozwój nowoczesnych tech-
nologii oraz mechanizmów absorpcji wiedzy przez gospodarkę. Priorytety 
w tym zakresie obejmowały:  
− stworzenie Europejskiego Obszaru Badawczego (ERA – European Re-

search Area), którego celem byłaby integracja działalności badawczo-
rozwojowej na obszarze UE oraz zwiększenie mobilności kadry nauko-
wej; 

− zwiększenie do 2010 r. nakładów na B+R do poziomu 3% PKB, przy 
czym 2/3 środków miało pochodzić od przedsiębiorstw.  

 Strategia Lizbońska w swoim oryginalnym kształcie z 2000 r. stopniowo roz-
winęła się w nazbyt skomplikowaną strukturę z wieloma celami i działaniami oraz 
niejasnym podziałem odpowiedzialności i zadań, szczególnie między UE a krajami 
członkowskimi2. 
 Rezultaty realizacji założeń Strategii Lizbońskiej zostały poddane weryfikacji 
w 2005 r. Tabela 1 prezentuje wyniki tego przeglądu w zakresie działań związanych 
z budowaniem gospodarki opartej na wiedzy. 
 W efekcie dokonanego przeglądu stopnia osiągnięcia celów strategii i płyną-
cych z niego konkluzji założenia Strategii Lizbońskiej zostały zrewidowane.  
W 2006 r. wyodrębniono (Rada Europejska) cztery priorytetowe obszary skorygo-
wanej strategii3:  

− inwestowanie w kapitał ludzki i modernizacja rynku pracy, 
− uwolnienie potencjału gospodarczego, zwłaszcza małych i średnich przed-

siębiorstw, 
− wspieranie rozwoju wiedzy i innowacji, 
− przekształcenie Europy w obszar gospodarczy o niskiej emisji dwutlenku 

węgla i wysokiej efektywności energetycznej oraz przeciwdziałanie zmia-
nom klimatycznym. 

 Wszystkie priorytety sprzyjają budowaniu gospodarki opartej na wiedzy,  
a dwa z nich w sposób bezpośredni, mianowicie inwestowanie w kapitał ludzki  
i modernizacja rynku pracy oraz wspieranie rozwoju wiedzy i innowacji.  
 
                                                 

2  Lisbon Strategy evaluation document, European Commission, Brussels, 2.2.2010, SEC 
(2010) 114 final. 

3  T. G. Grosse, Co dalej ze Strategią Lizbońską, Analizy i Opinie, kwiecień/maj 2008,  
nr 84, Instytut Spraw Publicznych, s. 4-5. 
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Tabela 1 
 

Efekty realizacji założeń Strategii Lizbońskiej do stycznia 2005 r. 
 

Badania, innowacje, technologie informacyjne i edukacja 

Tytuł Cel 
Rok 

osiągnięcia 
celu 

Rok 
bada-

nia 

Średnia 
dla UE 

15 

Liczba 
krajów, 

które 
osiągnęły 
cel (UE 

15) 

Średnia 
dla UE 

25 

Liczba 
krajów, 

które 
osiągnęły 
cel (UE 

25) 
Wydatki na 
B+R/PKB 

3% 2010 2003 1,99% 2 1,93 2 

Udział biznesu 
w wydatkach 
na B+R 

2/3 2010 2003 56,0% 3 55,4% 3 

% szkół z 
dostępem do 
internetu 

100% 2002 2002 93,0% 1 b.d b.d. 

% nauczycieli 
posiadających 
umiejętności w 
zakresie techni-
ki cyfrowej 

100% 2003 2002 56,8% 0 b.d. b.d. 

% gospodarstw 
domowych z 
dostępem do 
internetu 

30% 2002 2004 47,0% 12 44,0% 15 

Usługi publicz-
ne online (%) 

100% 2002 2003 45,0% 0 b.d. b.d. 

Wykształcenie 
powyżej śred-
niego grupie 
wiekowej 20-24 
lata 

85% 2010 2004 73,5% 3 76,4% 8 

% absolwentów 
zakresie nauk 
ścisłych i 
technicznych 

15% 2010 2002 3,9% 1 4,4% 2 

b.d. – brak danych 
 
Źródło: The economic costs of non Lisbon-type reforms, “European Economy”, Occa-
sional Papers, March 2005, nr 16, s. 56. 
 
 Inwestowanie w kapitał ludzki i modernizacja rynku pracy uznane zostały za 
najważniejszy z priorytetów. Narzędzia jego realizacji to inwestowanie w rozwój 
edukacji, szkolenia zawodowe, ułatwienia w znalezieniu nowego miejsca pracy  
i działania zwiększające podaż miejsc pracy. Skuteczność dwóch ostatnich instru-
mentów uwarunkowana jest priorytetem związanym z uwolnieniem potencjału 
gospodarczego, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw. Ta grupa podmio-
tów gospodarczych tworzy bowiem najwięcej nowych miejsc pracy, w związku  
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z tym postanowiono uprościć procedury i zmniejszyć obciążenia administracyjne, 
także związane z wykorzystywaniem programów i funduszy europejskich.  
 W ramach priorytetu Inwestowanie w kapitał ludzki i modernizacja rynku 
pracy zapowiedziano działania zmierzające do wypracowania wspólnej polityki 
migracyjnej, której założenia miały być uwzględniane w polityce dotyczącej rynku 
pracy. 
 Wspieranie rozwoju wiedzy i innowacji miało nie tylko wymiar finansowy, 
ale wiązało się również ze zwiększeniem swobody przepływu wiedzy między róż-
nymi ośrodkami Unii Europejskiej (uczelniami i innymi instytucjami naukowo-
badawczymi oraz wdrożeniowymi). Docelowo ma to doprowadzić do stworzenia 
europejskiej przestrzeni badawczej o zaawansowanej infrastrukturze. 
 Ocena stopnia realizacji założeń odnowionej w 2006 r. i uzupełnianej w kolej-
nych latach Strategii Lizbońskiej jest utrudniona ze względu na kryzys finansowy  
i gospodarczy, który zmienił oblicze gospodarki europejskiej. W 2009 r. wartość 
PKB UE obniżyła się o 4%, a bezrobocie osiągnęło poziom 10%, co oznacza, że 
ponad 23 mln osób pozostaje bez pracy. O destrukcji finansów publicznych świad-
czą rozmiary deficytu budżetowego, który sięga 7% PKB, a poziom długu publicz-
nego wzrósł od 2007 r. o 20 punktów procentowych. Jednakże analizując informa-
cje statystyczne, można stwierdzić, że do momentu wybuchu kryzysu gospodarcze-
go trudno wskazać widoczny wpływ przyjętych założeń odnowionej Strategii Li-
zbońskiej na gospodarkę Unii Europejskiej, w szczególności na budowanie gospo-
darki opartej na wiedzy. Przede wszystkim nie została osiągnięta 70-procentowa 
stopa zatrudnienia i 3-procentowy udział w PKB wydatków na badania i rozwój.  
W 2008 r. stopa zatrudnienia w UE osiągnęła poziom 66% (wobec 62% w 2000 r.), 
ale następnie obniżyła się wskutek kryzysu. Nie zmniejszyła się również luka wzro-
stu wydajności między Unią a głównymi krajami rozwiniętymi (przede wszystkim 
USA). Łączne nakłady na badania i rozwój w Unii Europejskiej wyrażone jako 
procent PKB zwiększyły się bowiem minimalnie: z 1,82% w 2000 r. do 1,9%  
w 2008 r. Komisja Europejska wyraża jednak pogląd, że mimo wszystko nie można 
mówić o całkowitym niepowodzeniu Strategii Lizbońskiej4.  
 
 
2. Strategia „Europa 2020” 
 
 W lutym 2010 r. Przewodniczący Komisji Europejskiej J. M. Barroso przed-
stawił koncepcję „Europa 2020”. Jej celem jest rozwój zrównoważonej społecznej 
gospodarki rynkowej, której cechą będzie konkurencyjność, innowacyjność oraz 
wysoki poziom integracji. W strategii tej połączone zostały ścieżki wyjścia z trwa-
jącego kryzysu z planem reform strukturalnych. Poza tym przewidywane działania 

                                                 
4  Lisbon Strategy evaluation document, op. cit. s. 3. 
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mają zapobiec zwiększaniu się rozbieżności (dywergencji) między krajami strefy 
euro (Unii Gospodarczej i Walutowej), które negatywnie wpływają na wspólną 
walutę euro. 
 W strategii określone zostały trzy priorytety dla zrównoważonego wzrostu  
i zatrudnienia5: 
1. Wzrost oparty na wiedzy i innowacjach, co oznacza poprawę wydajności (pro-
duktywności) przez poprawę wyników w zakresie badań i rozwoju oraz innowacji, 
lepsze wykorzystanie potencjału technologiczno-informacyjnego i stworzenie jed-
nolitego rynku mediów cyfrowych, wzrost efektów działań w sferze edukacji  
i podwyższania kwalifikacji. Instrumentem wspierającym ten priorytet ma być Plan 
Badań i Innowacji (Research and Innovation Plan), koncentrujący się przede 
wszystkim na poprawie infrastruktury i warunków dostępu do wyników badań  
i eksploatacji innowacyjnych technologii.  
 Wskazano także na potrzebę stworzenia Europejskiego Programu Informacyj-
nego (European Digital Agenda), aby umożliwić sferze biznesu szerszy dostęp do 
świadczonych na zadowalającym poziomie i nowoczesnych usług publicznych,  
a także zwiększyć zaufanie konsumentów do nowoczesnych środków komunikacji. 
2. Zintegrowane społeczeństwo o wysokiej stopie zatrudnienia. Osiągnięcie 
wysokiej stopy zatrudnienia zostało związane ze zwiększeniem elastyczności i mo-
dernizacją rynku pracy, a także z ochroną socjalną, która postrzegana jest jako 
czynnik budujący integralność społeczną.  
 Dla realizacji celów związanych z tym priorytetem stworzony zostanie pro-
gram Nowa Praca (New Jobs Agenda), w którym zapisane zostaną działania uła-
twiające ustawiczne uczenie się (life-long learning), promujące bardziej otwarty 
system edukacyjny, szczególnie w nietypowych dziedzinach, a także sprzyjające 
lepszemu dopasowaniu podaży pracy i popytu na nią. W tym ostatnim przypadku 
szczególnie istotne znaczenie ma znoszenie barier dla mobilności siły roboczej oraz 
zwiększenie liczby absolwentów matematyki, nauk ścisłych i inżynierów. 
 Dla budowania integralności społecznej w Unii Europejskiej istotne znaczenie 
ma zmniejszenie ubóstwa, co może być osiągnięte przez wspólne działania na 
szczeblu UE i poszczególnych państw. 
3. Wzrost przyjazny dla środowiska. Budowa konkurencyjnej i zrównoważonej 
gospodarki nie może odbywać się kosztem środowiska naturalnego, stąd ważnym 
celem będzie dalsze zapobieganie zmianom klimatu.  
Narzędziami realizacji tego celu będzie europejska sieć współpracy, modernizacja 
bazy przemysłowej UE i zwiększanie efektywności wykorzystania zasobów. Poza 
tym niezbędne będzie przedefiniowanie polityki przemysłowej i dostosowanie jej 

                                                 
5  Prezentacja J. M. Barroso z 11 lutego 2010 r. oraz materiały uzupełniające dostępne są 

na stronach Unii Europejskiej: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm (data dostępu: 
19.02.2010). 
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do wymogów globalizacji. Zabieg ten musi obejmować zarówno rynek wewnętrzny 
i konkurencję, jak również politykę regionalną, handel i inwestycje oraz dalszą 
konwergencję standardów i regulacji. 
 Uzasadnienie dla przyjęcia pierwszego z wymienionych priorytetów – wzrost 
oparty na wiedzy i innowacjach – i nadania mu najważniejszej rangi wynika z po-
równań międzynarodowych6. W zakresie innowacji Unia Europejska pozostaje 
wyraźnie w tyle za głównymi konkurentami: wydatki na badania i rozwój stanowią 
ciągle mniej niż 2% PKB, podczas gdy w USA 2,6%, a w Japonii 3,4%. Firma Go-
gle przeznacza rocznie więcej środków na badania i rozwój zakresie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych niż Unia Europejska. 
 W obszarze edukacji Unia również ustępuje tym dwóm krajom: mniej niż 30% 
osób w wieku 25-34 lat legitymuje się wykształceniem wyższym, podczas gdy  
w USA 40%, a w Japonii ponad 50%. 
 Zaawansowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej 
jest słabsze niż w gospodarce światowej jako całości: światowy rynek technologii 
informacyjnych i telekomunikacyjnych osiągnął już wartość 660 bilionów euro  
i zatrudnia 1/3 łącznej liczby pracowników badawczych, a wspólnotowe przedsię-
biorstwa tylko 23%. Dostęp do szerokopasmowego Internetu posiada wprawdzie  
w UE 56% gospodarstw domowych, ale wielu użytkowników nisko ocenia bezpie-
czeństwo i nie zawiera transakcji finansowych za pośrednictwem Internetu. Brak 
zaufania do nowoczesnych technik komunikacyjnych wynika z niedostatecznej 
wiedzy technicznej społeczeństwa. 
 W zarysowanej dość ogólnie strategii „Europa 2020” znajdujemy z jednej 
strony powtórzenie wielu celów zawartych w Strategii Lizbońskiej, ale z drugiej 
strony zmniejszona została liczba priorytetów. Może to zapowiadać wyższą sku-
teczność ich realizacji, gdyż środki finansowe przypadające na poszczególne prio-
rytety będą większe. Ocena efektów tej strategii będzie jednak mogła być dokonana 
dopiero w przyszłości. 
 
 

                                                 
6  European Commission, Europe 2020. Background Information for the Informal Euro-

pean Council, 11 February 2010. http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm (data dostępu: 
18.02.2010). 
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KNOWLEDGE BASED ECONOMY AS A PART OF EU STRATEGY 
 
 

Summary 
 
 The original Lisbon Strategy was launched in 2000 as a response to the challenges 
of globalization and ageing. It was re-launched in 2005 following a mid-term review. In 
February 2010 in Brussels were presented the main features a new strategy: Europe 
2020. 
 The aim of the paper is to present the goals and results of the European Union 
actions in the area of building knowledge based economy. The provisions of Lisbon 
Strategy and strategy Europe 2020 have had taken as a basis of analysis and assessment 
of results. 
 

Translated by Elżbieta Jantoń-Drozdowska 
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KAPITAŁ SPOŁECZNY W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY1 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Do ważnych czynników wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy  
i wzrost gospodarczy należy zaliczyć kapitał społeczny. W określonych ujęciach 
kapitał ten może być postrzegany jako jedna z podstawowych determinant życia 
społeczno-gospodarczego. Kapitał społeczny jako pojęcie wielowymiarowe rozpa-
truje się w różnych aspektach, również w kontekście gospodarki opartej na wiedzy. 
Podkreśla się, że „siłą napędową gospodarki opartej na wiedzy jest substytucja 
kapitału fizycznego przez kapitał wiedzy oraz samowzmacniający się wzajemnie 
proces akumulacji kapitału wiedzy, kapitału ludzkiego i kapitału społecznego”2. 
Celem pracy jest przybliżenie koncepcji kapitału społecznego z odniesieniem do 
gospodarki opartej na wiedzy. 
 
 
1. Istota kapitału społecznego 
 
 Definicje i opisy kapitału społecznego przedstawiono w literaturze przedmio-
tu. Kapitał ten J.C. Coleman definiuje jako „umiejętność współpracy międzyludz-

                                                 
1  Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2011 jako projekt ba-

dawczy nr N N114 297137. 
2   G. Ray i in., Increasing returns to scale in affluent knowledge-rich economies, „Growth 

and Change” 2001, 32, s. 491-510, za: R. Domański, Samowzmacnianie rozwoju miast i regionów 
w gospodarce intensyfikującej wykorzystanie wiedzy. Wnioski z nowej teorii wzrostu endogenicz-
nego, Przegląd Geograficzny 2005, t. 77, s. 137. 
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kiej w obrębie grup i organizacji w celu realizacji wspólnych interesów”3. Nato-
miast F. Fukuyama wskazuje, że kapitał społeczny to „zdolność wynikająca z roz-
powszechnienia zaufania w obrębie społeczeństwa lub jego części”4. Autor ten 
zwraca uwagę, iż kapitał społeczny wiąże się z istnieniem określonego zbioru nie-
formalnych reguł lub norm podzielanych przez członków grupy, które zezwalają na 
ich wzajemną kooperację, a normy tworzące kapitał społeczny powinny zawierać 
pozytywne cechy, takie jak prawdomówność, dotrzymywanie zobowiązań czy wza-
jemność. 
 Kapitał społeczny jest częścią składową kapitału. W literaturze kapitał określa 
się jako zasób, czynnik, środek, dobro, bogactwo, aktywo użyteczne w gospodaro-
waniu. Istota kapitału jest wiązana z kategorią wartości. Tradycyjnie pojęcie kapita-
łu oznaczało przede wszystkim kapitał rzeczowy, a także finansowy. Współcześnie 
kapitał uznaje się za kategorię ekonomiczną o szerokim znaczeniu. W literaturze 
opisuje się różne kapitały: naturalny, rzeczowy, fizyczny, materialny, ekonomiczny, 
finansowy, ludzki, intelektualny, wiedzy, społeczny, strukturalny, organizacyjny, 
relacyjny, kulturowy, a nawet kapitał zdrowia, duchowy czy moralny5. Przy okre-
ślaniu relacji między wymienionymi kapitałami może być przyjmowanych wiele 
podejść. 
 Warto wskazać, że kapitał społeczny może być rozpatrywany w różnych ska-
lach, np. przedsiębiorstwa, organizacji, gospodarstwa domowego, państwa, regionu, 
miasta. Często bywa rozważany w kontekście instytucji i ekonomii instytucjonalnej. 
W literaturze akcentuje się, że kapitał ten obniża koszty transakcyjne oraz pozwala 
na łatwiejsze i bezpieczniejsze działanie6. Rozwój kapitału społecznego wiąże się  
z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Za źródła tego kapitału są uznawane7: 
rodziny; społeczności, w tym integracja sąsiedzka i zakres grup przyjaciół; zinsty-
tucjonalizowane i zakumulowane formy współdziałania, takie jak organizacje eko-
nomiczne związane z przedsiębiorczością, etosem biznesu i pracy, kreatywnością 
oraz odpowiedzialnością społeczną; społeczeństwo obywatelskie i organizacje po-

                                                 
3  J.C. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of 

Sociology” 1988, 94, za: E. Rak-Młynarska: Kapitał społeczny, w: B. Szlachta (red.), Słownik 
społeczny, Wyd. WAM, Kraków 2004, s. 498. 

4  F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-
Wrocław 1997, s. 39. 

5  B. Klimczak, Nieoczekiwany dar wolności, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, 
Warszawa 2007, s. 787 i n. 

6  D. Moroń, Kapitał społeczny – próba definicji, w: D. Moroń (red.), Kapitał ludzki i spo-
łeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, 
s. 27. 

7  J. Bartkowski, Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicz-
nym, w: M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Centrum Euro-
pejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007,  
s. 88. 
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zarządowe; sektor publiczny: władza publiczna i jej instytucje; więzi etniczne oraz 
wspólne wartości i wspólna kultura społeczna. 
 
 
2. Kapitał społeczny a kapitały intelektualny i ludzki 
 
 Kapitał społeczny jest bardzo blisko powiązany z kapitałem intelektualnym, 
który odgrywa kluczową rolę w gospodarce opartej na wiedzy. W „Raporcie o kapi-
tale intelektualnym Polski” określono ten kapitał jako „ogół niematerialnych akty-
wów ludzi, przedsiębiorstw, społeczności, regionów i instytucji, które, odpowiednio 
wykorzystane, mogą być źródłem obecnego i przyszłego dobrostanu”8. Stwierdzo-
no również, że kapitał społeczny jest jednym z czterech komponentów kapitału 
intelektualnego. Poszczególne komponenty kapitału intelektualnego zdefiniowano 
w następujący sposób9: 

− kapitał ludzki to potencjał zgromadzony we wszystkich ludziach, wyraża-
jący się w ich wykształceniu, doświadczeniu życiowym, postawach, umie-
jętnościach i mogący służyć poprawie aktualnego i przyszłego dobrobytu 
społecznego; 

− kapitał strukturalny (organizacyjny) to potencjał zgromadzony w elemen-
tach infrastruktury narodowego systemu edukacji i innowacji – placówkach 
oświatowych, naukowych, badawczych, infrastrukturze teleinformatycznej, 
własności intelektualnej; 

− kapitał społeczny to potencjał zgromadzony w społeczeństwie w postaci 
obowiązujących norm postępowania, zaufania i zaangażowania, które 
wspierając współpracę i wymianę wiedzy, przyczyniają się do wzrostu do-
brostanu; 

− kapitał relacyjny to potencjał związany z wizerunkiem na zewnątrz (zagra-
nicą), poziomem integracji z globalną gospodarką, atrakcyjnością dla jej 
zagranicznych klientów – partnerów handlowych, inwestorów, turystów. 

 W literaturze przedstawiono także inne ujęcia określające relacje między kapi-
tałem społecznym a kapitałem intelektualnym. Według jednego z tych ujęć za ele-
menty kapitału intelektualnego uznano: kapitał społeczny, kapitał ludzki, kapitał 
organizacyjny10. Natomiast zgodnie z innym podejściem w skład kapitału intelektu-
alnego przedsiębiorstwa wchodzą: kapitał ludzki, czyli kompetencje, zdolności 
intelektualne i motywacje; kapitał organizacyjny, czyli struktury wewnętrzne i ze-

                                                 
8  Raport o kapitale intelektualnym Polski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, War-

szawa 2008, s. 5. 
9  Tamże. 
10  A. Sopińska, Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, w: P. Wachowiak (red.), 

Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, 
s. 47. 
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wnętrzne, a także kapitał rozwojowy; kapitał społeczny, czyli kapitały strukturalny, 
poznawczy i wymiar stosunków międzyludzkich11. 
 Kapitał społeczny jest również blisko powiązany z kapitałem ludzkim, który 
jest postrzegany jako strategiczny zasób w gospodarce opartej na wiedzy. Zgodnie  
z definicją R. Szarfenberga kapitał ludzki to „wiedza, umiejętności, zdolności, wy-
szkolenie, doświadczenie, kompetencje oraz zdrowie, które są udziałem każdego 
człowieka. Można rozszerzyć zakres tego terminu na wszelkie cechy poszczegól-
nych osób odpowiadające za ich możliwości, kondycję oraz sprawność intelektual-
ną i manualną”12. Na sytuację w dziedzinie kapitału społecznego i związanego  
z nim kapitału ludzkiego oddziałuje wiele czynników, między innymi wiedza, edu-
kacja, kompetencje, współpraca i zaufanie społeczne, kultura, zdrowie, bezpieczeń-
stwo. W tabeli 1 wykorzystując ujęcie przedstawione w literaturze, porównano 
kapitały ludzki i społeczny. 
 

Tabela 1 
 

Atrybuty kapitału ludzkiego i społecznego 
 

Kapitał ludzki Kapitał społeczny 
− Struktura wieku ludności i 

wskaźnik obciążenia osób w 
wieku produkcyjnym osobami w 
wieku przed- i poprodukcyjnym 

− Aktywność zawodowa ludności 
− Wskaźnik zatrudnienia 
− Poziom wykształcenia i kwalifi-

kacje zawodowe, struktura za-
wodowa 

− Zamożność ludności 
− Poziom zdrowotności 

− Odpowiedzialność ekonomiczna i społeczna, goto-
wość do oszczędzania 

− Gotowość do podejmowania ryzyka ekonomicznego 
i zawodowego 

− Przedsiębiorczość i pracowitość 
− Otwartość na nowe idee 
− Gotowość do uczenia się, samokształcenia i podno-

szenia wiedzy 
− Gotowość do współpracy i wymiany doświadczeń, 

zaufanie do instytucji i partnerów na rynku 
− Altruizm społeczny, postawy prospołeczne 
− Dyscyplina społeczna, gotowość do podporządko-

wania się normom społecznym 
− Zdolność do społecznego kompromisu i dialogu, 

rozumienie konieczności realizacji potrzeb nad-
rzędnych w procesie współpracy 

 
Źródło: W.M. Gaczek, J.W. Komorowski, Kapitał ludzki i społeczny regionu jako ele-
ment rozwoju gospodarczego, w: W.M. Gaczek (red.), Innowacje w rozwoju regionu, 
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005, s. 53. 

                                                 
11  D. Węziak-Białowolska, Model kapitału intelektualnego regionu. Koncepcja pomiaru  

i jej zastosowanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 25. 
12  R. Szarfenberg, Kapitał ludzki, w: B. Rysz-Kowalczyk (red.), Leksykon polityki społecz-

nej, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 64. 
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3. Znaczenie i pomiar kapitału społecznego 
 
 Kapitał społeczny jest ważnym czynnikiem rozwoju społeczno- 
-gospodarczego. Współcześnie kapitał ten oddziałuje na możliwości kreowania 
gospodarki opartej na wiedzy, która powinna opierać się w znaczącym stopniu na 
wykształconych i utalentowanych ludziach tworzących i wykorzystujących wiedzę. 
W literaturze wymienia się cztery filary gospodarki opartej na wiedzy13: system 
gospodarczy i instytucjonalny, który motywowałby do efektywnego wykorzystania 
posiadanej wiedzy oraz tworzenia nowych jej zasobów; infrastrukturę informacyj-
ną; wykształconych ludzi, którzy tworzą i umiejętnie wykorzystują wiedzę; system 
innowacyjny. Rozwinięty kapitał społeczny ułatwia akumulację wiedzy. Jednocze-
śnie kapitał społeczny należy do podstawowych czynników decydujących o inno-
wacyjności i konkurencyjności, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia go-
spodarki opartej na wiedzy. Wpływa na procesy inwestowania i oszczędzania, 
atrakcyjność inwestycyjną, warunki życia i pracy ludności, pozyskiwanie i utrzy-
mywanie inwestorów zewnętrznych i wewnętrznych oraz inne procesy. 
 O znaczeniu kapitału społecznego w rozwoju Polski świadczą wnioski z rzą-
dowego raportu „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”14, w którym „Wzrost kapita-
łu społecznego Polski” zaliczono do dziesięciu podstawowych wyzwań dla kraju,  
a w rekomendacjach końcowych między innymi stwierdzono, że „w perspektywie 
2030 roku zagrożeniem jest utrzymywanie się w Polsce niskiego poziomu kapitału 
społecznego. Może to negatywnie wpłynąć na czynniki konieczne do stworzenia 
warunków dla wzrostu gospodarczego, modernizacji i budowy długookresowej 
pozycji konkurencyjnej w świecie”15. Warto również zaznaczyć, iż w raporcie 
„Diagnoza Społeczna 2009” zwrócono uwagę na występowanie związku między 
kapitałem społecznym a dobrobytem materialnym w polskich miastach16. 
 Ważnym zagadnieniem jest pomiar kapitału społecznego jako czynnika od-
działującego na rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Sytuacja w obszarze tego 
kapitału może być obrazowana za pomocą różnych wskaźników17. Do podstawo-

                                                 
13  T. Michalczyk, S. Musioł, Kapitał ludzki i społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny  

w świetle nowej analizy instytucjonalnej, w: M. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki 
(red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 
Katowice 2008, s. 65. 

14  Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 
2009. 

15  Tamże, s. 378. 
16  J. Czapiński, Kapitał społeczny, w: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 

2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009, s. 276. 
17  Zob. A.B. Czyżewski, M. Góralczyk-Modzelewska, E. Saganowska, M. Wojciechowska, 

Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, Zakład Badań Statystyczno- 
-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa 2001, s. 8 i n. 
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wych mierników kapitału społecznego można zaliczyć18: liczbę organizacji poza-
rządowych i frekwencję w wyborach, zwłaszcza samorządowych. O wysokim po-
ziomie rozwoju tego kapitału świadczy niski poziom przestępczości. Oceny rozwo-
ju kapitału społecznego na przykładzie polskich miast dokonano w ramach badania 
„Diagnoza Społeczna 2009”. Jako wskaźniki kapitału społecznego przyjęto19: za-
ufanie interpersonalne; dobrowolną (niewymuszoną np. charakterem samorządu 
zawodowego) przynależność do organizacji i pełnienie w nich funkcji; udział  
w nieprzymusowych zebraniach publicznych i zabieranie na nich głosu oraz organi-
zowanie takich zebrań; dobrowolne działania na rzecz społeczności lokalnej; udział 
w wyborach samorządowych; pozytywny stosunek do demokracji, która tworzy 
najbardziej sprzyjające warunki dla rozwoju kapitału społecznego20. Ze względu na 
charakter kapitału społecznego warto go analizować i mierzyć w ujęciu porównaw-
czym. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Kapitał społeczny oddziałuje na funkcjonowanie i rozwój gospodarki opartej 
na wiedzy. Wiąże się z kooperacją opartą na zaufaniu. Warto podkreślić, że kapitał 
społeczny wykazuje bliskie związki z kapitałami intelektualnym i ludzkim. Bywa 
uznawany za jeden z komponentów kapitału intelektualnego. Wspiera współpracę  
i wymianę wiedzy. Pozwala na efektywniejsze wykorzystanie kapitału ludzkiego. 
Im wyższy jest poziom rozwoju kapitału społecznego, tym większy jest potencjał 
rozwoju. Kapitał społeczny ułatwia akumulację wiedzy, poprawia innowacyjność  
i konkurencyjność. Istnieją możliwości dynamizowania rozwoju gospodarki opartej 
na wiedzy dzięki inwestowaniu w kapitał społeczny i tworzeniu warunków sprzyja-
jących jego lepszemu wykorzystaniu. Wzrost kapitału społecznego w Polsce wy-
mienia się wśród najważniejszych wyzwań rozwojowych dla kraju. 
 
 

                                                 
18  Por. tamże, s. 9 i n. 
19  J. Czapiński, Kapitał społeczny, w: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 

2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009, s. 271. 
20  W innej powiązanej koncepcji pomiaru kapitału społecznego uwzględniono następujące 

elementy: zaufanie do instytucji państwowych, przedsiębiorstw, organizacji; zaufanie do innych 
ludzi; stosunki z przyjaciółmi; istnienie i jakość ogólnie przyjętych norm zachowań w społeczno-
ści; przynależność do organizacji i pełnienie w nich funkcji; dobrowolna działalność na rzecz 
społeczności lokalnej; ocena sąsiedztwa i miejsca zamieszkania; tolerancja; stosunek do demo-
kracji; jakość działania instytucji i urzędów państwowych (administracji państwowej). D. Wę-
ziak-Białowolska, Model kapitału intelektualnego regionu. Koncepcja pomiaru i jej zastosowa-
nie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 52, 86. 
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SOCIAL CAPITAL IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY 
 
 

Summary 
 
 Social capital is a crucial determinant of socio-economic life. It influences the 
possibility of creating a knowledge-based economy and society that should to a high 
degree relay on well-educated and talented people creating and applying knowledge. It 
is stressed that the knowledge-based economy is driven by substitution of physical capi-
tal by the capital of knowledge and by a process of accumulation of knowledge capital, 
human capital and social capital, which strengthen each other. In the paper a concept of 
social capital in reference to the knowledge-based economy is introduced. The essence 
of social capital is described, including in the aspect of notion of capital. The social 
capital is also presented in the context of its significance and measurement. 
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SYSTEMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ  
JAKO INFORMATYCZNE SYSTEMY INFORMACYJNE 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Systemy Zarządzania Treścią należą do szeroko rozumianych informatycz-
nych systemów informacyjnych. Według M. Dyczkowskiego systemem informa-
cyjnym jest „układ odpowiednich elementów charakteryzujących się pewnymi wła-
ściwościami oraz połączonych wzajemnie określonymi relacjami”1. Nazwa syste-
mów jest dosłownym tłumaczeniem angielskiej nazwy Content Management Sys-
tem, w skrócie CMS. W literaturze najczęściej spotyka się utożsamienie Systemów 
Zarządzania Treścią z Systemami Zarządzania Treścią Internetową, ponieważ te 
ostatnie obecnie wykazują najwyższy stopień zaawansowania. 
 Atrakcyjność, funkcjonalność oraz efektywność projektów opartych na Sys-
temach Zarządzania Treścią uzależniona jest niemalże wyłącznie od pomysłowości 
autorów, którzy powinni wykorzystywać możliwości, jakie dostarczają tej techno-
logii liczne dodatki i rozszerzenia. W szczególności uwidacznia się to w dynamice 
zmian w serwisie, jego rozwoju i częstotliwości aktualizowania zawartości, co po-
woduje wzrost poziomu efektywności projektu w porównaniu z serwisem statycz-
nym2. 
 

                                                 
1  M. Dyczkowski, Gospodarcze systemy informacyjne, w: E. Niedzielska, Informatyka 

ekonomiczna, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 29. 
2  P. Frankowski, M, Szumański, Joomla! Podręcznik administratora systemu, Wydawnic-

two Helion, Gliwice 2008, s. 19. 
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1. Definicje Systemów Zarządzania Treścią 
 
 Systemy Zarządzania Treścią ze względu na swoją złożoność oraz różnorod-
ność możliwości pełnionych funkcji stanowią pojęcie trudne do zdefiniowania.  
Z tego też powodu istnieje wiele definicji, jednakże najpełniejszą podają P. Fran-
kowski i M. Szumański, stwierdzając, że „CMS to narzędzie, które umożliwia tech-
nicznym i nietechnicznym użytkownikom tworzenie, edytowanie, zarządzanie  
i ostatecznie publikowanie (w wielu formatach) różnorodnej zawartości (takiej jak 
tekst, grafika, audio, wideo, dokumenty itp.) w scentralizowanym systemie z wyko-
rzystaniem określonych procedur postępowania”3. 
 
 
2. Rodzaje Systemów Zarządzania Treścią 
 
 Systemy klasy CMS występują zarówno w wersjach komercyjnych – płat-
nych, jak również darmowych, zgodnych z filozofią free software, a w późniejszym 
czasie także open source, co spowodowało powstanie konkurencji na rynku opro-
gramowania, redukcji tak zwanego „wykluczenia cyfrowego (ang. digital divide),  
a także powstania po raz pierwszy całkowicie darmowego czynnika produkcji”4. 
Komercyjne wersje oprogramowania wiążą się obecnie z nakładami finansowymi, 
których wysokość uzależniona jest między innymi od czasu trwania licencji, stopnia 
wyposażenia wersji programu oraz dopasowania do indywidualnych potrzeb klien-
ta. Niewątpliwą przewagą wersji darmowych jest zarówno swobodny dostęp do 
kodu źródłowego systemu umożliwiający dostosowywanie aplikacji do bieżących 
potrzeb oraz dożywotnia licencja. Rozkład rynku przedstawia rysunek 1. 
 Innym kluczowym kryterium jest czas trwania licencji, na jakiej udostępniony 
został system. Zgodnie z tym rozróżnia się licencje5: 

− terminowe – płatne w formie abonamentu miesięcznego za użytkowanie 
systemu. Takie rozwiązanie często powiązane jest z usługami hostingo-
wymi (usługi polegające na udostępnianiu serwerów), gdzie płatność 
obejmuje cały pakiet – utrzymanie domeny, hosting, zainstalowany sys-
tem CMS. Rozwiązanie to nie wiąże się z jednorazowym, dużym wydat-
kiem oraz pozwala przez pewien czas korzystać z najnowszej wersji sys-
temu. Minusem tego rozwiązania jest konieczność regularnego płacenia 
abonamentu, ponieważ nawet drobne opóźnienie może skutkować zablo-
kowaniem konta na serwerze dostawcy. 

                                                 
3  Tamże, s. 17. 
4  K. Kowalczyk, Historia rozwoju oprogramowania open source, E-mentor, 2004, nr 2(4), 

s. 39. 
5  CMS – komercyjny czy darmowy open source – porównanie, źródło: 

http://www.heuristic.com.pl/firma/artykuly/119.html#cena_cms_open_source dostęp: 17.09.2009. 
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− bezterminowe – zobowiązują do jednorazowej opłaty licencyjnej, która 
umożliwia bezterminowe korzystanie z systemu. W ramach tego rozwią-
zania producent udziela gwarancji na określony w umowie okres, a także 
dodatkowo oferuje dział pomocy (ang. help-desk) oraz bezpłatne aktuali-
zacje systemu przez określony w umowie czas. 

 

 
 

Rys 1. Systemy klasy CMS według kryterium licencji  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Porównanie systemów CMS, 
http://www.pl.wikipedia.org/wiki/Porównanie_systemów_CMS 

 
 W skład systemów klasy CMS wchodzą aplikacje mające wspólne podstawy  
i nazwę, jednakże często w znacznym stopniu różniące się funkcjonalnością.  
W literaturze występuje wiele klasyfikacji, jednakże najpełniejszą podaje T. Fran-
kowski. Biorąc pod uwagę kryterium wykorzystania, wyróżnia kilka typów tych 
systemów, do których należą6: 

1. Internetowy System Zarządzania Treścią lub System Zarządzania Za-
wartością Serwisów Internetowych (ang. Web Content Management 
Systems, WCMS) – najczęściej spotykany typ tego narzędzia, służący 
do wspomagania tworzenia stron internetowych dowolnego przezna-
czenia; 

2. System Zarządzania Dokumentami (ang. Document Management Sys-
tems, DMS) – przeznaczone do gromadzenia, udostępniania oraz wy-
szukiwania dokumentów (np. plików stworzonych w środowisku 
Microsoft Office, OpenOffice); 

                                                 
6  P. Frankowski, CMS: Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią. Wydaw-

nictwo Helion, Gliwice 2007, s. 55-56.  
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3. Transakcyjne Systemy Zarządzania Treścią (ang. Transactional Con-
tent Management Systems, TCMS) – używane w środowiskach komer-
cyjnych (np. w sklepach internetowych), służą do zarządzania transak-
cjami elektronicznymi; 

4. Zintegrowane Systemy Zarządzania Treścią (ang. Integrated Content 
Management Systems, ICMS) – mają na celu ułatwienie współpracy 
między użytkownikami oraz obrót dokumentami; 

5. Publikacyjne Systemy Zarządzania Treścią (ang. Publications Content 
Management Systems, PCMS) – ułatwiają wykorzystanie portalu jako 
miejsca publikacji książek, artykułów, instrukcji czy też innych publi-
kacji; 

6. Edukacyjne Systemy Zarządzania Treścią (ang. Learning Content 
Management Systems, LCMS) – łączą elementy CMS i LMS7. Wspo-
magają tworzenie stron z treściami edukacyjnymi oraz proces eduka-
cyjny. 

 
 
2. Budowa Systemów Zarządzania Treścią 
 
 Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie zarządzanym przez 
CMS odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów administracyjnych 
przeznaczonych dla użytkowników, zazwyczaj w postaci tak zwanych „stron zaple-
cza” zawierających rozbudowane formularze oraz moduły umożliwiające admini-
strację. Natomiast część prezentacyjna, zwana również wynikową, skierowana jest 
do internautów i jest ona formą wizualizacji działań administratora. Systemy Zarzą-
dzania Treścią zazwyczaj oparte są na bazach danych oraz na językach skrypto-
wych (ang. server-side). 
 Podstawowym zadaniem platform CMS jest oddzielenie treści zawartej na 
stronie internetowej (zawartości informacyjnej serwisu) od jej wyglądu zewnętrz-
nego (sposobu jej prezentacji). Po wprowadzeniu nowych informacji przez redakto-
ra posiadającego odpowiednie do tego uprawnienia system przenosi je do bazy 
danych, jednocześnie wypełniając nimi odpowiednie miejsca na stronach WWW. 
Dzięki takiemu podejściu proces publikacji informacji w Internecie staje się szybki, 
prosty i niskonakładowy. Każda strona internetowa generowana jest dynamicznie, 
w oparciu o szablony i zawartość baz danych usystematyzowaną w sekcje i katego-
rie. Dynamika wiąże się z kluczowymi dla organizacji kwestiami, takimi jak szyb-
kość, aktualność oraz elastyczność informacji w serwisie.  
                                                 

7  Learning Management System – oprogramowanie wykorzystywane w administracji pro-
cesami kształcenia, ułatwiające zarządzanie systemem. Zaliczane do tych systemów są na przy-
kład narzędzia rejestracji kandydatów, informowania o postępach czynionych przez uczestników 
kursu. 
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 Niezwykle istotną kwestią z punktu widzenia przedsiębiorstwa jest modułowa 
budowa systemu, która umożliwia uzupełnianie podstawowej wersji o dodatkowe 
aplikacje służące między innymi do analiz klientów (statystyki wejść, zakupów, 
czasu przeglądania strony), analiz sprzedaży (najczęściej sprzedawane produkty, 
produkty z największą marżą), a także wielu innych funkcji usprawniających korzy-
stanie ze strony (galerie, źródła dokumentów, działy umożliwiające pobieranie 
plików) oraz poszerzanie ich możliwości (tworzenie wielojęzycznych serwisów, 
korespondencja seryjna). 
 
 
3. Zastosowanie Systemów Zarządzania Treścią 
 
 Mnogość rodzajów systemów powoduje nieograniczone wręcz możliwości 
zastosowania aplikacji. Jednakże szczególnie istotną rolę odgrywają one obecnie w 
tworzeniu dynamicznych serwisów internetowych, które dodatkowo charakteryzują 
się wysoką efektywnością oraz ciekawą formą prezentacji zasobów informacyj-
nych. Systemy wykorzystywane są w szczególności do tworzenia: 

1. sklepów internetowych oraz serwisów aukcyjnych, 
2. korporacyjnych sieci typu Intranet lub Ekstranet, 
3. portali:  

− tematycznych,  
− firmowych,  
− korporacyjnych, 
− organizacji non-profit,  
− społecznościowych, 

4. serwisów firmowych:  
− informacyjnych,  
− promocyjnych,  
− agencyjnych,  
− reklamowych, 
− ogłoszeniowych, 

5. witryn rządowych i samorządowych, 
6. stron internetowych szkół, uczelni, kościołów i innych podmiotów, 
7. magazynów lub gazet internetowych, 
8. systemów e-lerningowych, 
9. galerii oraz mediatek, 
10. osobistych stron internetowych, 
11. blogów, 
12. stron typu Wiki. 
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4. Korzyści z wdrożenia Systemów Zarządzania Treścią 
 
 Z wdrożeniem Systemów Zarządzania Treścią do przedsiębiorstw oraz orga-
nizacji wiążą się konkretne korzyści, do których między innymi należą: 

− prostota zarządzania zasobami informacyjnymi, 
− wsparcie procesów gromadzenia, tworzenia i obiegu informacji, 
− pełna kontrola wyglądu i treści strony internetowej, 
− hierarchiczny system uprawnień umożliwiający podział odpowiedzial-

ności w organizacji (administratorzy, redaktorzy i użytkownicy),  
− możliwość szybkiego dopasowania szaty graficznej do bieżących po-

trzeb,  
− możliwość rozbudowy systemu, 
− możliwość zintegrowania systemu z innymi systemami w organizacji 

(System Obiegu Dokumentów, System Zarządzania Zapasami, Syste-
mami CRM). 

 Dzięki zastosowaniu technologii CMS ewolucja serwisów internetowych  
w porównaniu ze statycznymi stronami jest niemalże nieograniczona, a do tego 
minimalizuje koszty, ponieważ nie wymaga specjalnego sprzętu ani wiedzy infor-
matycznej użytkownika, dzięki czemu następuje uniezależnienie spraw związanych 
ze stroną internetową od usług zewnętrznych. Dodatkową korzyścią z zastosowania 
systemów klasy CMS jest możliwość sprostania wymaganiom stawianym przez 
procesy globalizacji, mianowicie docieranie do użytkowników z całego świata, 
dzięki multijęzykowemu charakterowi tworzonych stron.  
 
 
5. Wady Systemów Zarządzania Treścią 
 
 Do czasu powstania nowej ery e-cywilizacji ryzyko związane z gromadze-
niem, przechowywaniem, analizowaniem i wykorzystywaniem informacji nie było 
tak duże, z uwagi na to, w jaki sposób informacje były dostępne. Kluczowym ele-
mentem gwarantującym bezpieczeństwo było to, że zasoby informacyjne były po-
czątkowo przechowywane w systemach zamkniętych. Znajdowały się na serwerach 
dostępnych za pośrednictwem terminali lub emulatorów terminali ograniczonej 
liczbie ludzi, a sieci firmowe bardzo rzadko miały połączenia z innymi, zewnętrz-
nymi systemami. Jednakże dzięki rozwojowi Internetu nastąpiło ogromne przyśpie-
szenie w zakresie rozwoju wzajemnych połączeń między różnymi firmami, instytu-
cjami, systemami czy sieciami. Skutkiem rozszerzenia liczby zewnętrznych połą-
czeń pojawiły się zupełnie przedtem nieznane zagrożenia. W szczególności przed-
siębiorstwa zaczęły poważnie interesować się sprawami właściwego zabezpieczenia 
dostępu do kluczowych dla ich działania w środowisku biznesowym informacji. 
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Konieczność dbania o bezpieczeństwo przyczyniła się do powstania i rozwoju zu-
pełnie nowej płaszczyzny w strukturze systemów związanych z informacjami8. 
 Z racji tego, iż Systemy Zarządzania Treścią są na etapie intensywnego roz-
woju, problem, który relatywnie często się pojawia, związany jest z bezpieczeń-
stwem. Szczególnie zagrożone są aplikacje dające swobodny dostęp do kodu źró-
dłowego. Powszechnie uznaje się, że w łańcuchu bezpieczeństwa najsłabszym 
ogniwem pozostaje człowiek – ten, który administruje systemem CMS i ten, który 
go użytkuje, biorąc pod uwagę fakt, że o całkowitym bezpieczeństwie decyduje nie 
tylko sam system, ale także jego prawidłowa konfiguracja i codzienne użytkowa-
nie”9. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa, określanego mianem społe-
czeństwa informacyjnego lub społeczeństwa globalnej informacji, uzależnione jest 
powszechnego dostępu od rzetelnych, szybkich i pełnych informacji. Z tego też 
powodu za kluczowy uznaje się ten czynnik w dzisiejszej gospodarce opartej na 
wiedzy. Rozwój technologii informatycznych oraz Internetu, skorelowane z rozwo-
jem infrastruktury informatycznej oraz prawa stanowią o obliczu świata, silnie uza-
leżniając go od wynalazków XX wieku.  
Niewątpliwie do przyszłościowych aplikacji należy zaliczyć Systemy Zarządzania 
Treścią, które wytyczają tor rozwoju w zarządzaniu zasobami informacyjnymi oraz 
innymi ściśle powiązanymi dziedzinami. 
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CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS AS INFORMATION IT SYSTEMS 
 
 

Summary 
 
 Content Management Systems belong to widely known Information IT systems. 
CMS are tools, which help users to create, edit, manage and finally publish diverse 
contents (such as texts, computer graphics, audios etc.) in a centralized system. CMS 
occur both in commercial and free versions consistent with Free Software’s philosophy. 
The most basic CMS task is to separate their content from their layout. Undoubtedly, 
CMS are ones of the future applications which create new ways of perceiving the “In-
formation Technologies’ world”.  
 

Translated by Łukasz Kuliński 
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KULTURA ORGANIZACJI W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Kultura organizacyjna wywiera poważny wpływ na funkcjonowanie i efek-
tywność przedsiębiorstwa. Wiedza, jaką posiada organizacja na jej temat oraz moż-
liwość jej wykorzystania, kształtuje pozycję konkurencyjną organizacji w otocze-
niu. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku dzięki wielu bada-
niom odkryto wpływ kultury organizacyjnej na poprawę funkcjonowania organiza-
cji. Przykładem są J. Kotter i J. Heskett, którzy po porównaniu dwunastu wyróżnia-
jących się firm z dziesięcioma słabszymi przedsiębiorstwami uznali kulturę organi-
zacyjną za czynnik decydujący dla osiągnięcia trwałego sukcesu1. Podejście kultu-
rowe doprowadziło do „określenia na nowo cech, warunkujących odniesienie suk-
cesu przez organizację, nieuwzględnianych w tradycyjnym racjonalistycznym mo-
delu”2.  
 Podstawową rolę odegrały w tym zakresie prace takich autorów, jak:  
W. Ouchi3, R. Pascale i A. Athos4, T. Peters i R. Waterman5, oraz K. Cameron  

                                                 
1  J.P. Kotter, J.L. Heskett, Corporate Culture and Performance, Free Press, New York 

1992.   
2  S. Green, Strategy, organizational culture and symbolism, Long Range Planning, 21(4), 

1988, s. 121-129. 
3  W. Ouchi, Theory Z: How Amarican Business Can Meet the Japanese Challenge, Avon, 

New York 1982. 
4  R. Pascale, A. Athos, The Art of Japanese Managemant, Simon & Schuster, New York 

1981. 
5  T. Peters, R. Waterman, In Search of Excellence, Harper and Row, New York 1982. 
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i R. Quinn6. U źródeł ówczesnych badań leżały zainteresowania tych badaczy 
przedsiębiorstwami japońskimi i amerykańskimi, które zdobywały przewagę kon-
kurencyjną i osiągały sukcesy w zarządzaniu. Liczne przykłady wskazują, że brak 
dostosowania w strategii, strukturze i kulturze organizacyjnej prowadzi do spadku 
skuteczności i efektywności przedsiębiorstwa. Strategia i struktura są niezbędne dla 
rozwoju przedsiębiorstwa, ale krytyczne znaczenie ma jego kultura organizacyjna. 
Nieodzowne jest, aby menedżerowie odpowiedzialni za skuteczność i efektywność 
przedsiębiorstwa potrafili wykorzystać kulturę organizacyjną jako katalizator zmian 
prowadzących do przetrwania i rozwoju.  
 Strategia i struktura jako zasoby hardwerowe, aby przynieść spodziewane 
efekty, muszą być wspomagane przez dostosowany do nich software. Funkcję tę 
pełni kultura organizacyjna, która według Ch. Handy’ego jest swego rodzaju klejem 
prowadzącym do synergii i współdziałania wszystkich składników organizacji7. 
Kultura organizacyjna jest kontekstem, w którym realizowane są konkretne działa-
nia. Wiedza, należąca również do zasobów softwerowych, razem z kulturą organi-
zacyjną stanowią najważniejsze czynniki prowadzące do dalszego rozwoju i sukce-
su organizacji.   
 
 
1. Pojęcie kultury organizacyjnej 
 
 W zakresie kultury organizacyjnej istnieją dwa zasadniczo różne podejścia do 
konceptualizacji8. W pierwszym przypadku kultura przedsiębiorstwa jest widziana 
jako część nadrzędnej całości: kultura jest czymś, co organizacja ma. Kultura stoi tu 
w jednym szeregu z wieloma innymi zmiennymi (technologia, planowanie itd.) 
wyróżniającymi organizację. Jest to socjologiczna interpretacja kultury, według 
której organizacje mają kulturę. Kultura jest więc cechą organizacji, wyłaniającą się 
ze wspólnych zachowań. 
 W drugiej koncepcji natomiast organizacja jako całość uważana jest za kultu-
rę: organizacja jest kulturą. Jest to antropologiczna interpretacja kultury. Według 
niej kultura tkwi w indywidualnych interpretacjach i poznaniu, jest metaforą samej 
organizacji. 
 Pierwsze podejście zakłada, że badacze i menedżerowie mogą określić różnice 
między kulturami organizacji, zmieniać kultury i dokonywać empirycznych badań, 
drugie zaś – że w organizacji nie istnieje nic poza kulturą i że stykamy się z nią za 

                                                 
6  K. Cameron, R. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2003. 
7  Ch. Handy, Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy 

ABC, Warszawa 1996, s. 116. 
8  L. Smircich, Concepts of culture and organizational analusis, Administrative Science 

Quartely 28, 1983, s. 339-358. 
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każdym razem, kiedy mamy do czynienia z jakimkolwiek zjawiskiem organizacyj-
nym. Zdaniem zwolenników pierwszej koncepcji kultura pozwala przewidywać na 
przykład wyniki i efektywność, natomiast według zwolenników drugiego podejścia 
kultura jest pojęciem, które musi być rozpatrywane niezależnie od wszelkich innych 
zjawisk. 
  W badaniach wykorzystujemy definicję kultury wywodzącą się z tradycji 
socjologicznej i funkcjonalnej. Kultura jest traktowana jako cecha organizacji, która 
może być poddawana pomiarom niezależnie od innych zjawisk organizacyjnych. 
Można na jej podstawie przewidywać, które organizacje odniosą sukces, a które 
nie. Przyjmujemy, że  kultura jest cechą organizacji, a nie tylko metaforą służącą do 
określania, czym jest organizacja (jak np. biurokracja, zorganizowana anarchia). 
Posłużenie się terminem kultura organizacji pozwala odróżnić kulturę tej specyficz-
nie zorganizowanej zbiorowości od wartości, preferencji czy skłonności poszcze-
gólnych osób (kultura osobista), bądź od norm czy filozofii narodu lub cywilizacji 
(kultura społeczeństwa). Przy ocenie kultury organizacji przedmiotem pomiaru są 
wspólne cechy, a obiektem analizy jest cała organizacja. 
 
 
2. Cztery rodzaje kultury organizacyjnej wg Quinna – Camerona  
 
 R. Quinn i K. Cameron przedstawili model, dzięki któremu można zbadać 
istniejącą kulturę organizacyjną, a także zaprogramować zmiany i opracować pożą-
dany w przedsiębiorstwie typ kultury organizacyjnej. 
 Model Quinna − Camerona skupia się na kilku podstawowych cechach orga-
nizacji, które są odbiciem jej kultury. Wyróżnili oni cztery rodzaje kultury organi-
zacji9: kulturę hierarchii, kulturę rynku, kulturę klanu i kulturę adhokracji.  
 Kultura hierarchii powstała najwcześniej, a za jej autora uważa się M. Webe-
ra. Głównym wyzwaniem, przed którym stały organizacje na początku rewolucji 
przemysłowej, było sprawne wytwarzanie dóbr i usług. M. Weber zaproponował 
siedem cech charakterystycznych, które stały się znane jako klasyczne atrybuty 
biurokracji. Są to: role, specjalizacja, merytokracja, hierarchia, odrębna własność, 
bezosobowość i odpowiedzialność. Do lat sześćdziesiątych XX wieku prawie  
w każdej książce poświęconej organizacji i zarządzaniu przyjmowano, że hierarchia 
lub biurokracja M. Webera stanowi idealną formę organizacji, ponieważ gwarantuje 
wytwarzanie jednorodnych, niezmiennych produktów i usług w sposób maksymal-
nie skuteczny i ekonomiczny. Organizacja, w której panuje kultura hierarchii, jest  
w wysokim stopniu sformalizowana i zhierarchizowana. Procedury rządzą tym, co 
mają robić ludzie. Sprawni menedżerowie są dobrymi koordynatorami i organizato-

                                                 
9  K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficyna Eko-

nomiczna, Kraków 2003, s. 41-49. 
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rami. Ważne jest utrzymanie niezakłóconego funkcjonowania organizacji. W kultu-
rze hierarchii podstawowym kryterium efektywności jest wydajność i zysk.  
 Kultura rynku − ta forma organizacji stała się popularna w latach sześćdziesią-
tych XX wieku. Przedsiębiorstwa stanęły wtedy w obliczu nowych wyzwań konku-
rencyjnych. Nowy model określono mianem rynkowej formy organizacji. Organi-
zacja, w przeciwieństwie do hierarchii, w której wewnętrzna kontrola jest utrzy-
mywana dzięki przepisom, wąskiej specjalizacji i scentralizowanym decyzjom, 
działa tutaj przede wszystkim dzięki ekonomicznym mechanizmom rynkowym. 
Głównymi hasłami w działalności organizacji są: rentowność, wyniki końcowe, 
pozycja na rynku, realizacja ambitnych zadań i baza klientów. Stąd podstawowymi 
wartościami liczącymi się w organizacjach tego typu są konkurencyjność i wydaj-
ność. Kultura rynku opiera się na założeniu, że otoczenie nie jest przyjazne, tylko 
wrogie. Przywódcy są twardzi i wymagający. Tym, co gwarantuje spójność, jest 
chęć zwyciężania. Celami długookresowymi są wzrost konkurencyjności i jak naj-
większa efektywność. Sukces jest utożsamiany z udziałem w rynku i jego penetra-
cją.  
 Kultura klanu. Pod koniec lat sześćdziesiątych i na początku lat siedemdzie-
siątych XX wieku niektórzy badacze zauważyli podstawową różnicę między przed-
siębiorstwami typu hierarchicznego i rynkowego w Ameryce, a przedsiębiorstwami 
klanowymi w Japonii. Przedsiębiorstwa klanowe zostały opisane przez W. Ouchi 
oraz R. Pascale i A. Athosa. W firmach typu klanowego (typu Z) dominują wspól-
nie wyznawane wartości i wspólne cele, obserwuje się spójność, wysoki stopień 
uczestnictwa i duże poczucie wspólnoty. Zamiast przepisów i procedur, jak w mo-
delu hierarchicznym czy konkurencyjności, i nastawienia na zysk, jak w modelu 
rynkowym, typowymi cechami firm typu „klan” są: praca zespołowa, dążenie do 
zwiększenia zaangażowania ludzi i poczucie odpowiedzialności firmy za pracowni-
ków. Do podstawowych założeń w kulturze klanu należy między innymi to, że 
środowiskiem organizacji najlepiej zarządzać przez pracę zespołową i rozwój pra-
cowników. Klientów powinno się traktować jak partnerów, organizacja musi stwa-
rzać przyjazną atmosferę pracy, a głównym zadaniem kierownictwa jest przekazy-
wanie uprawnień pracownikom i zachęcanie ich do postawy uczestnictwa, zaanga-
żowania i lojalności.  
 Kultura adhokracji rozwinęła się wraz z tym, kiedy era industrializacji została 
zastąpiona erą informacji. Sukces organizacji zapewniają przede wszystkim inno-
wacje. Organizacje powinny zajmować się głównie rozwijaniem nowych produk-
tów i usług. Podstawowym zadaniem zarządu powinno być popieranie przedsię-
biorczości i kreatywności. Samo słowo „adhokracja” pochodzi od wyrażenia ad 
hoc. Chodzi o wskazanie, że mamy do czynienia z doraźnie powoływanymi, dyna-
micznymi jednostkami. Grupy czy zespoły tworzone ad hoc są rozwiązywane, gdy 
tylko zadanie zostanie wykonane. Główną cechą organizacji tego typu jest popiera-
nie zdolności przystosowania się, elastyczności i kreatywności w sytuacji zdomi-
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nowanej przez niepewność, niejednoznaczność i nadmiar informacji. Tym, co za-
pewnia spójność organizacji, jest chęć eksperymentowania i innowacyjność. 
 
 
3. Zmiana kultury w czasie (przypadek firmy Apple) 
 
 Przykładem zmian kultury w cyklu istnienia organizacji jest opisana przez  
K. Camerona i R. Quinna historia Apple Computer Company10. S. Jobs i S. Woz-
niak skonstruowali pierwszy komputer osobisty w garażu rodziców Jobsa. Następ-
nie stworzyli Apple Computer Company, w której osobiste komputery produkowała 
grupa Kalifornijczyków, ludzi młodych, dynamicznych i spontanicznych, chlubiąca 
się tym, że nie ma formalnych procedur ani regulaminów. Kulturę tego typu obra-
zuje profil A na ilustracji (rys.1).  
 Jak w większości firm o kulturze adhokracji, kierunek wyznaczał jeden przed-
siębiorczy,  charyzmatyczny przywódca, firma była elastyczna i panowała w niej 
swobodna atmosfera. Po kilku latach od zarejestrowania Apple odniósł jeden  
z najbardziej spektakularnych sukcesów w całej branży, powołując grupę „pira-
tów”, którą nazwano zespołem Macintosha. Tej grupie wybranych pracowników 
powierzono zadanie opracowania komputera, który ludzie chcieliby zakupić do 
użytku domowego. W owym czasie komputery były wielkimi maszynami zastępu-
jącymi inżynierom i matematykom suwaki logarytmiczne. Zajmowały cały pokój  
i mało kto brał pod uwagę używanie ich w domu.  
 Mała grupka zapaleńców z Apple Computer zaprojektowała i opracowała 
komputer Macintosh – zabawne, przyjazne, jednoczęściowe urządzenie. Był to 
pierwszy komputer, w którym zastosowano myszkę, piktogramy, czyli obrazki na 
ekranie, i oprogramowanie, które umożliwiało namalowanie obrazu (MacPaint) na 
monitorze urządzenia będącego dotychczas jedynie maszyną liczącą. Osiągnięcia 
grupy okazały się tak udane, że cała organizacja przejęła kulturę klanu i zaczęła ona 
wyglądać tak jak na wykresie według profilu B. Powstał niezwykle zwarty klan. 
Pracownicy nosili ubrania ze znakiem firmowym Apple, przylepiali do zderzaków 
swych samochodów nalepki z logo firmy i wyrażali się ciepło o rodzinie Apple. 
Jednak niezwykły sukces firmy doprowadził ją do trzeciego rodzaju kultury. Przy 
setkach tysięcy sprzedawanych komputerów, kanałach dystrybucji obejmujących 
cały świat i po pojawieniu się wielu bardzo groźnych rywali (takich jak IBM, Com-
paq, Wang), niefrasobliwy klan stanął przed koniecznością wprowadzenia kontroli  
i standardowych procedur. Potrzebne było sformułowanie polityki firmy i stworze-
nie regulaminów. Innymi słowy, należało rozwinąć kulturę hierarchii (profil C). 
Dyrektor zarządzający Apple, S. Jobs, był wzorem innowatora i przywódcy zespo-
łu, idealnie czuł się w organizacji zdominowanej przez kultury adhokracji i klanu. 

                                                 
10  K.S. Cameron, R.E. Quinn, op. cit., s. 56-59. 
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Nie był ekspertem w dziedzinie zarządzania, administracji i ani myślał stać na czele 
hierarchii. Dlatego zatrudniono J. Scully’ego z PepsiCo, by pokierował zmianą ku 
stabilności i kontroli. 
 

 
 

Rys.1. Zmiany kultury w Apple Computer Company 

Źródło: K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficy-
na Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 58. 
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 Jak można było przewidzieć, kiedy orientację klanową i adhokratyczną zastą-
piła orientacja hierarchiczna, nastąpił taki kryzys, że założyciela, S. Jobsa, właści-
wie wyrzucono z firmy. Nowy zestaw wartości i priorytetów sprawił, że postawa  
S. Jobsa nie pasowała do obecnych wymagań. Przejściu do kultury hierarchicznej 
zazwyczaj towarzyszą obawy i lęk związane z rezygnacją z podstawowych wartości 
i zastąpieniem atmosfery rodzinnej regulaminami i zasadami. J. Scully był mi-
strzem, jeśli chodzi o efektywność, specjalistą od marketingu i te umiejętności le-
piej odpowiadały zmieniającym się potrzebom Apple, kiedy rozwój firmy narzucił 
nową orientację kulturową. Kiedy pod rządami J. Scully’ego Apple przekształcił się 
w wielką, dojrzałą organizację, nastąpiła ponowna zmiana kultury, co obrazuje 
wykres profilu D. 
 Z nowatorskiej firmy prowadzonej przez grupę młodych buntowników prze-
obraził się w sprawną, efektywną organizację będącą wzorem konkurencyjności 
rynkowej. W wielu organizacjach ten profil staje się normą. Rola kultury klanowej  
i adhokracji zmniejsza się do minimum, kładzie się coraz większy nacisk na kulturę 
hierarchiczną i rynkową. 
 Jedną z przyczyn ostatnich trudności Apple jest akcentowanie w kulturze fir-
my cech z dwóch dolnych ćwiartek. W branży, która od końca lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku stoi przed koniecznością ciągłego wprowadzania nowości o bardzo 
krótkim cyklu życia, jest to istotny problem, decydujący o przetrwaniu i przeżyciu 
firmy. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Problem kształtowania kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach byłby 
mniej dokuczliwy, gdyby otoczenie ustabilizowało się lub gdyby potrzebne zmiany 
dokonywały się wolniej. Jednak najbardziej wiarygodne przesłanki wskazują, że 
stanie się wręcz przeciwnie. W ciągu następnych dziesięcioleci tempo zmian będzie 
rosło, podobnie jak naciski na przeprowadzanie transformacji w organizacjach.  
 W XX wieku normy grupowe i wspólne wartości przeważnie stanowiły barie-
ry ograniczające wprowadzanie zmian w organizacji. Kultura organizacyjna i zwią-
zana z nią wiedza może ułatwić dostosowanie firmy do nowych warunków. W XXI 
wieku organizacje zostaną zmuszone do rozwijania się, wprowadzania zmian oraz 
ciągłych przeobrażeń. W kilku następnych dziesięcioleciach będziemy mieli do 
czynienia z nowym rodzajem organizacji, które będą lepiej sobie radzić w szybko 
zmieniającym się i bardziej konkurencyjnym otoczeniu, dzięki posiadaniu takiej lub 
innej kultury organizacyjnej. 
 Oznacza to konieczność zmiany i rozwoju kultury organizacyjnej przedsię-
biorstw. Aby doszło do zmiany kultury, musi ulec zmianie sposób postępowania 
menedżerów i coraz większe wykorzystanie wiedzy w organizacji. Muszą oni roz-
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poznać własne mocne i słabe strony, oraz stwierdzić, czy dysponują kompetencjami 
niezbędnymi do wytworzenia przez organizację pożądanej kultury organizacyjnej, 
która niewątpliwie przyczyni się do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo wzrostu 
efektywności oraz osiągnięcia pozycji konkurencyjnej.    
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CULTURE OF ORGANIZATION IN MANAGEMENT KNOWLEDGE 
 
 

Summary 
 
 In XX century of norm group and common values principally presented barriers in 
organization limiting introduction change. Now Organizations will be enforced in for 
development, introduction of change and continuous evolution.  Organizational culture 
and related can facilitate fitting of firm with for new conditions knowledge her. We will 
deal in several next with new kind of organization decades, which will advise to fastly 
better changing and more competitive enclosing, due to such property or other organiza-
tional cultures. 
 

Translated by Małgorzata Machaczka 
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ZARZĄDZANIE WIEDZĄ – UJĘCIE KONCEPCYJNE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Zmiany w gospodarce światowej, zachodzące z ogromną dynamiką, zmuszają 
firmy do ciągłego doskonalenia sposobu swojego funkcjonowania. Dwudziesty 
pierwszy wiek kojarzy się ze zmianami we wszystkich obszarach aktywności firmy, 
które niejednokrotnie obalają lub odrzucają dotychczasowe kanony i zasady ich 
działania. W zalewie ogromnej ilości informacji bardzo duże wyzwanie dla systemu 
zarządzania stanowi maksymalizacja stopnia wykorzystania wiedzy posiadanej 
przez przedsiębiorstwo. 
 Obecnie, w czasach nazywanych często erą wiedzy, jej szybkie i efektywne 
wykorzystanie często stanowi o „to be or not to be” dla wielu przedsiębiorstw. 
Według Petera Druckera tradycyjne zasoby, jak: praca, ziemia i kapitał, stają się już 
raczej przeszkodami niż siłą napędową rozwoju przedsiębiorstwa, a tym, co jest 
kluczowym czynnikiem kreatywności we wszystkich dziedzinach życia, jest wie-
dza1.  
 
 
1. Geneza koncepcji zarządzania wiedzą 
 
 Już od czasów starożytnych wiedza znajdowała się w centrum zainteresowania 
wielkich uczonych i filozofów, m.in. Platona, Kartezjusza i Arystotelesa. Za ofi-

                                                 
1  W.M. Grudzewski, I.Hejduk, Zarządzanie wiedzą w organizacjach, „E-mentor”, 2005, 

nr 8, s. 46. 
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cjalny początek koncepcji zarządzania wiedzą przyjmuje się rok 1987, kiedy to  
w Stanach Zjednoczonych Uniwersytet Purdue i firma DEC zorganizowały konfe-
rencję „Managing the Knowlege Assets into 21st Century”. Od momentu zaistnie-
nia zarządzania wiedzą jako koncepcji, jest ona obiektem zainteresowania zarówno 
teoretyków, jak i praktyków zarządzania. Mimo to nie ma jednoznacznej i po-
wszechnie uznawanej definicji tego zasobu, jak również definicji zarządzania wie-
dzą. Definicje prezentowane przez teoretyków zarządzania wiedzą i przedsiębior-
stwa konsultingowe są do siebie zbliżone i kładą nacisk na efekt, jaki jest związany 
z podniesieniem konkurencyjności, sprawności działania i zdolności do podejmo-
wania trafniejszej decyzji. We wszystkich przywołanych w tabelach 1 i 2 defini-
cjach wyeksponowano proces pozyskiwania, przechowywania i wykorzystania 
wiedzy2.  
 

Tabela 1 
 

Definicje teoretyków procesu zarządzania wiedzą 
 

 Autor Definicja 
W.R. Bukowitz 
i R.L. Williams 

Proces, dzięki któremu organizacja generuje bogactwo  
z wiedzy. 

M. Sarvary Proces, dzięki któremu przedsiębiorstwa tworzą i stosują organi-
zacyjną lub kolektywną wiedzę. 

R. Bennet 
i H. Gabriel 

Zarządzanie informacjami, wiedzą i doświadczeniem tzn.: ich 
tworzenie, gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie, 
mające zapewnić przyszły rozwój w oparciu o posiadane zasoby. 

D.J. Skyrme 

Jasno określone i systematyczne zarządzanie istotną dla organi-
zacji wiedzą i związanymi z nią procesami kreowania, zbierania, 
organizowania i dyfuzji, realizowanymi w dążeniu do osiągnięcia 
celów organizacji. 

G.Probst 
S. Raub, 

K. Romhardt 

Zarządzanie wiedzą odnosi się przede wszystkim do pojedyn-
czych pracowników i ich zespołów, ale tym samym wywiera 
wpływ na inne obszary zarządzania, jak zarządzanie personelem 
czy zarządzanie strategiczne – w tym na zagadnienie dotyczące 
rozwoju przedsiębiorstwa i jego długoterminowych planów czy 
procesu informatyzacji. Zarządzanie wiedzą łączy również wy-
izolowane przedsiębiorstwa, włączając je do działania. 

T
E

O
R

E
T

Y
C

Y
 

T.A. Stewart 
Posiadanie wiedzy o tym, co wiemy, zdobywanie i organizowa-
nie jej oraz wykorzystanie w sposób przynoszący określone 
korzyści. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie 
wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007, str. 4. 
 

                                                 
2  A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Difin, Warsza-

wa 2007, s. 43. 
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Tabela 2  
 

Definicje praktyków procesu zarządzania wiedzą 
 

 Autor Definicja 
Pricewater House 

Coopers 
Zarządzanie wiedzą jest sztuką przetwarzania informacji i 
aktywów intelektualnych w wartości dla klienta i pracownika. 

McKinsey 
Usystematyzowana procedura przekazywania odpowiedniej 
wiedzy odpowiednim ludziom, w odpowiednim czasie, w celu 
podjęcia decyzji przynoszącej firmie zyski 

Ernst & Young 

System pomagający przedsiębiorstwu w pozyskiwaniu, prze-
twarzaniu i wykorzystaniu wiedzy w celu szybszego podejmo-
wania mądrzejszych decyzji dla osiągnięcia przewagi konku-
rencyjnej. 

KPMG 

Zarządzanie wiedzą to próba systematycznego i zorganizowa-
nego wykorzystania wiedzy wewnątrz organizacji tak, aby 
przetworzyć umiejętności gromadzenia i wykorzystywania 
wiedzy na efekty rynkowe. 

Deloitte & Touche 

Systematyczny, zorganizowany proces ukierunkowany na 
wykorzystanie wiedzy zgromadzonej w firmie przez zbieranie, 
weryfikację, przechowywanie i upowszechnianie wiedzy po-
szczególnych pracowników oraz zasobów wiedzy zgromadzo-
nych w firmowych archiwach. 

PR
A

K
T

Y
C

Y
 

Gartner Group 
Zarządzanie wiedzą to dyscyplina promująca zintegrowaną 
metodę wyszukiwania zasobów informacyjnych przedsiębior-
stwa, zarządzania nimi i rozpowszechniania ich. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie 
wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Difin, Warszawa 2007, str. 44. 
 
 Zarządzanie wiedzą bardzo szybko zaczęło odgrywać duże znaczenie w prak-
tycznie wszystkich dziedzinach biznesu. Stopniowo zaczęto rozgraniczać pojęcia 
„wiedzy” i „informacji”. W coraz bardziej obszernej literaturze na temat zarządza-
nia wiedzą można zaobserwować próby usystematyzowania tego obszaru, a także 
ewolucji w podejściu do niego. Przemiany te swym zakresem obejmują udział 
człowieka, maszyn, przeprojektowań związanych z procesami biznesowymi, aż do 
przeprojektowania wszystkiego (Re-everything)3, co przedstawia rysunek 1. 
 

                                                 
3  A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Difin, Warsza-

wa 2007, s. 42. 
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Rys. 1: Zmiany w podejściu do zarządzania wiedzą 

Źródło: A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Difin, 
Warszawa 2007, str. 42. 

 
 
2. Zarządzanie wiedzą jako źródło przewagi konkurencyjnej 
 
 Szczególną cechą zasobów niematerialnych organizacji i jej kapitału intelek-
tualnego jest to, że u ich podłoża leży wiedza, a dokładnie tworzone są przez wie-
dzę. Można przyjąć, że wszystkie elementy zasobów niematerialnych czy kapitału 
intelektualnego zawierają w sobie wiedzę lub nią są, ale oczywiście w różnych 
postaciach. Wiedza jest też źródłem właściwego użycia pozostałych zasobów orga-
nizacji i rozwoju jej wartości. Bez odpowiedniej wiedzy nie da się w sposób ciągły 
poprawnie wykorzystywać kapitału finansowego ani zasobów rzeczowych – można 
je tylko zmarnować4. Średnie straty ponoszone rocznie przez polskie przedsiębior-
stwa w 2004 roku z tytułu nieefektywnego zarządzania posiadaną przez nie wiedzą 
i informacjami wynosiły ponad 45.000 zł na jednego zatrudnionego5.  

                                                 
4  K. Perechuda, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005, s. 12. 
5  Raport KPMG, Zarządzanie wiedzą w Polsce 2004. 
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 Większość produktów dostępnych na rynku można określić mianem produk-
tów opartych na wiedzy, a przedsiębiorstwo oparte na wiedzy to takie, które potrafi 
ją wykorzystać w swojej codziennej działalności. Amerykański psycholog Robert 
Sternberg dowiódł, że nawet praca fizyczna może być oparta na wiedzy. Pokazał 
przykład śmieciarzy, których pomysłowość pozwoliła na skrócenie czasu potrzeb-
nego na opróżnienie pojemników, i kierowców ciężarówek transportowych, wymy-
ślających sposoby zmieszczenia jak największej liczby pakunków w samochodzie. 
Tworzenie wiedzy i zarządzanie wiedzą jako produktem nie jest więc jedynie do-
meną firm, które sprzedają swoją własność intelektualną – może przejawiać się  
w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa6. 
 
 
3. Poszukiwanie nowej koncepcji zarządzania 
 
 Szczególną cechą współczesnej gospodarki jest włączenie do procesów zarzą-
dzania technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz niespotykanych do tej 
pory ilości zasobów wiedzy. Innowacje w obszarze zaawansowanych technologii  
i nowy proces globalizacji rynków gruntownie zmieniają gospodarkę światową7. 
Konsekwencją powyższego jest konieczność przemodelowania stosowanych modeli 
zarządzania i popularność koncepcji zarządzania wiedzą. 
 Współczesne przedsiębiorstwa dokonują jakościowego przeobrażenia, które 
wymusza wprowadzenie nowych sposobów opisu procesów w nim zachodzących8. 
W tabeli 3 zebrano cechy charakteryzujące przedsiębiorstwa tradycyjne i współcze-
sne.  
 
 

                                                 
6  D. Jemielniak, A. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie  

i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 87. 
7  A. Kwasek, Budowa efektywnościowych modeli zarządzania w warunkach gospodarki 

opartej na wiedzy, Zarządzanie Zmianami, 2009 nr 1, s. 17. 
8  Tamże, s. 22. 
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Tabela 3 
 

Charakterystyka przedsiębiorstw tradycyjnych i współczesnych 
 

Przedsiębiorstwo Tradycyjne Współczesne 

Lokalizacja 
− fizyczna, np. zakład 

produkcyjny, magazy-
ny, biura. 

− wirtualna – siedziba firmy nie jest 
istotna, gdyż nie tworzy korzyści dla 
klienta, 

− transakcje mogą się odbywać drogą 
elektroniczną,  

− duża rola Internetu. 

Produkty finalne 
− produkty materialne, 

np. samochody, kom-
putery, samoloty. 

− produkty usługowe, 
− produkty przemysłowe obudowane 

„otoczką usługową”. 

Środki produkcji  
i surowce 

− surowce naturalne, 
− półprodukty, 
− energia, 
− kapitał finansowy. 

− wiedza, 
− kapitał intelektualny, 
− relacje między partnerami, 
− zaufanie i reputacja. 

Sposoby pozy-
skiwania zaso-
bów 

− operacje na rynku 
finansowym, 

− fuzje, przejęcia. 

− pozyskiwanie kapitału intelektualne-
go (rekrutacja pracowników, pozy-
skiwanie wiedzy zewnętrznej itp.), 

− organizacja ucząca się, 
− budowa relacji i zaufania, 
− benchmarking. 

Rynek 

− rynek lokalny, 
− rynek globalny dostęp-

ny tylko dla najwięk-
szych przedsiębiorstw. 

− rynek globalny dostępny dla nie-
wielkich przedsiębiorstw, 

− małe bariery wejścia i wyjścia. 

 
Źródło: A. Kwasek, Budowa efektywnościowych modeli zarządzania w warunkach go-
spodarki opartej na wiedzy, Zarządzanie Zmianami, 2009 nr 1, str. 21. 
 
 Wraz z tworzeniem się nowego modelu gospodarki światowej można dostrzec 
zasadnicze zmiany w sposobie organizacji i zarządzania przedsiębiorstw, którym do 
prawidłowego funkcjonowania i stawienia czoła konkurencji niezbędna jest wiedza 
i informacja.  
 Pomimo że zarządzanie wiedzą stało się już dziś koniecznością, nie jest le-
kiem na wszystkie niedomagania współczesnych przedsiębiorstw i panaceum na 
wszelkie dolegliwości. Jest ono bowiem jedynie doskonałym narzędziem uspraw-
niającym procesy funkcjonowania przedsiębiorstw w coraz bardziej konkurencyj-
nym i turbulentnym otoczeniu. W nauce o zarządzaniu Knowledge Management 
występuje jako nowy kierunek niepozostający jednakże w oderwaniu od wcześniej-
szych teorii9 (rysunek 2). 

                                                 
9  W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w organizacjach, E-mentor, 2005,  

nr 8, s. 47. 
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1950 
Zarządzanie przez cele, odchylenia i wyjątki 
Technika oceny i kontroli przebiegu programu (grafy, sieci) 
Strategia dywersyfikacji zarządzanie mini-max 
Szkoła ilościowa w zarządzaniu 

 

Elektroniczne przetwarzanie danych, bazy danych 

 

   
1960 
Teoria Y 
Konglomeracja – Szkoła systemowa – Holding 
T-grupy 

 

Centralizacja i decentralizacja 

 

   
1970 
Planowanie strategiczne – Mintzberg & Porter & Ansoff 
Krzywa uczenia się – Krzywa życia produktów 
Portfolio Management 

 

Automatyzacja i robotyzacja i elastyczne systemy produkcji 

 

   
1980 
Total Quality Management (TQM) 
Management by Walking Around (MBO) 
Kultura organizacyjna 
Teoria Z 

 

Downsizing 

 

   
1990 
Kluczowe kompetencje 
Organizacja ucząca się – Organizacja inteligentna 
Reengineering 
Informacyjne Systemy Zarządzania 

 

Tworzenie wartości dodanej – Zarządzanie wartością firmy 

 

   
2000 
Zarządzanie wiedzą 
Kapitał intelektualny 
Zintegrowanie przedsiębiorstwa (MRP i ERP) CIM 

 

Kultura sprzyjająca transferowi wiedzy 

 

 

Rys. 2: Zmiany w podejściu do zarządzania wiedzą 

Źródło: A. Tiwana, The knowledge management toolkit, Prentice Hall PTR, 2000, s. 9. 
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Podsumowanie 
 
 Na wiedzy opiera się cywilizacja ludzka, z którą człowiek ma do czynienia  
i uczestniczy w jej tworzeniu prawie na każdym etapie swojego życia. W nowocze-
snych gospodarkach zasobem strategicznym stała się wiedza, a źródłem dobrobytu 
jest nie tyle produkcja dóbr materialnych, ile przede wszystkim transfer i wykorzy-
stanie wiedzy. Obecnie o konkurencyjności przedsiębiorstwa decydują w mniej-
szym stopniu zasoby materialne, w większym zaś wiedza i doświadczenie pracow-
ników. Efektem powyższego jest znaczne przyspieszenie procesu rozwoju organi-
zacji.  
 Koncepcja zarządzania wiedzą swoje powodzenie zawdzięcza zwiększającej 
się w tempie geometrycznym ilości niewyselekcjonowanej i nieprzetworzonej in-
formacji, z którą organizacje mają obecnie do czynienia, a także potrzebie szybkiej 
reakcji na oczekiwania i wymagania, klientów, rynku oraz pracowników. Zarządza-
nie wiedzą stało się po prostu koniecznością w czasach, kiedy występuje nadmiar 
informacji, a te naprawdę wartościowe zapewniają przewagę konkurencyjną i nie-
jednokrotnie decydują o przetrwaniu i sukcesie przedsiębiorstwa na rynku.  
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DIAGNOSIS OF POPULARITY AND SUCCESSFUL CONCEPT  
OF KNOWLEDGE MANAGEMENT 

 
 

Summary 
 
 The concept of knowledge management is successful not only due to the volume 
of non-selected and non-processed information which increases at an exponential rate, 
available to organizations, but also to the requirement of fast reaction to the expecta-
tions and wishes of customers, market and staff members. In simple words, knowledge 
management has become necessary at the age of plethora of information; only those 
pieces of information, actually of value, can secure that some may have the ascendancy 
over their competitors, and in some cases that information can be decisive for an enter-
prise’s success on the market. 
 

Translated by Impuls Olkusz 
 
 



 
 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  597 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG NR  57 2010 
 
 
 
 
PRZEMYSŁAW POLAK, DANUTA POLAK  
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
ppolak@sgh.waw.pl, dpolak@sgh.waw.pl 
 
 
 

WYKORZYSTANIE TRADYCYJNYCH ŹRÓDEŁ I INTERNETU W POZYSKIWANIU 
INFORMACJI PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ  

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Internet stanowi coraz ważniejsze źródło informacji. Szczególnie młodsze 
pokolenia, na czele ze studentami, są przyzwyczajone do powszechnego korzysta-
nia z niego1. Dotyczy to także działań autoedukacyjnych. Na przykład, badania 
przeprowadzone na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jednoznacznie 
pokazują, że środki informatyczne są najpopularniejszymi narzędziami wykorzy-
stywanymi w autoedukacji. Bardzo wysoki i wysoki stopień wykorzystania Interne-
tu wskazało 95,2% respondentów, co było najwyższym wynikiem. Na drugim miej-
scu znalazł się komputer (90,6% wskazań), a dopiero na trzecim podręczniki 
(72,2%). Ponad pięćdziesięcioprocentowe wysokie i bardzo wysokie wykorzystanie 
środków autoedukacji osiągnęła jeszcze tylko telewizja (50,8%). Pozostałe środki, 
takie jak fachowe czasopisma, encyklopedie, słowniki, leksykony, poradniki zawo-
dowe, radio i sprzęt audiowizualny, znalazły się poniżej tego progu2. 

                                                 
1  Zobacz np.: Grzywińska-Rąpca M., Wykorzystanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych przez studentów, w: J. Goliński, K. Krauze (red.), Współczesne aspekty infor-
macji, Monografie i Opracowania 551, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 113-119; 
Mazur M., Środki i metody informatyki wspomagające studia na kierunkach ekonomicznych,  
w: A. Szewczyk (red.), Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce, Uniwersytet Szczeciń-
ski, Szczecin 2006, s. 168-171. 

2  Prymak T., Sposoby podejmowania przez studentów działań autoedukacyjnych,  
E-mentor, 2010, nr 1(33), s. 70.  
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 Ten, jak najbardziej pozytywny, trend rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
wiąże się jednak także z negatywnymi zjawiskami. Dostępność i łatwość przetwa-
rzania informacji często nie pociągają za sobą refleksji nad ich wiarygodnością3. 
Szczególnie nauczyciele i wykładowcy akademiccy zauważają, że studenci często 
ograniczają się wyłącznie do pozyskiwania informacji z Internetu i bezrefleksyjne-
go ich wykorzystywania. W efekcie prowadzić to może do rozpowszechniania nie-
prawdziwych informacji, a łatwość kopiowania informacji z Internetu może prowo-
kować do popełniania plagiatów.  
 
 
1. Cel i metoda badań 
 
 Celem przeprowadzonego w Szkole Głównej Handlowej (SGH) badania było 
sprawdzenie, w jakim stopniu rzeczywiście studenci wykorzystują Internet w pozy-
skiwaniu informacji, a także jak w relacji do źródeł internetowych prezentuje się 
wykorzystanie ich tradycyjnych odpowiedników. Badanie przeprowadzone zostało 
na studentach pierwszego roku studiów stacjonarnych licencjackich, co ułatwiało 
dotarcie do jednolitej i reprezentatywnej grupy studentów SGH. Łącznie na pierw-
szy rok stacjonarnych studiów licencjackich przyjęto 806 osób4.  
 Badanie przeprowadzono metodą wypełniania ankiet rozdanych na obowiąz-
kowych zajęciach ćwiczeniowych, stąd osiągnięto stuprocentowy zwrot ankiet. 
Spośród 131 ankiet jedynie 3 zostały odrzucone ze względu na nierzetelny sposób 
ich wypełnienia. Ankiety były całkowicie anonimowe.  
 Ankiety wypełniali wszyscy studenci z losowo wybranych grup ćwiczenio-
wych. Natomiast przydział studentów do tych grup zależny jest wyłącznie od kolej-
ności alfabetycznej nazwisk studentów. Ponadto studenci pierwszego roku uczest-
niczą w takich samych zajęciach obowiązkowych, za wyjątkiem zajęć językowych  
i wychowania fizycznego, niezależnie od wybranego kierunku studiów. Można 
więc przyjąć, że dobór próby ma charakter całkowicie losowy i dobrze reprezentuje 
wszystkich studentów studiów dziennych pierwszego roku SGH.  
 
 
2. Źródła informacji encyklopedycznych 
 
 Informacje encyklopedyczne stanowią istotne źródło informacji, zarówno dla 
potrzeb ściśle związanych ze studiami, jak i w pozyskiwaniu informacji do różnych 
                                                 

3  Lisewska J., Internet – wiarygodne źródło informacji czy przypadkowych wiadomości,  
w: A. Szewczyk (red.), Informacja – dobra lub zła nowina, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 
2004, s. 193-199.  

4  Towalski R., Biskup J., Rekrutacja na studia licencjackie 2009/2010, „Gazeta SGH”, 
2009, nr 9(253), s. 18-19.  



Wykorzystanie tradycyjnych źródeł i Internetu… 455

celów osobistych. Obecnie bardzo dużo uwagi poświęca się Wikipedii jako sztanda-
rowemu przykładowi nowoczesnego systemu udostępniania informacji, zgodnemu 
z paradygmatem Web 2.0. A właśnie polskojęzyczna Wikipedia należy do najwięk-
szych na świecie5.  
 Zgodnie z oczekiwaniami, ogromna większość ankietowanych wskazała na 
encyklopedie tworzone przez internautów jako najczęściej wykorzystywane przez 
nich źródło informacji encyklopedycznych. Jednak prawie 10% respondentów 
wskazało w tym pytaniu na tradycyjne, drukowane encyklopedie. Najmniejszą po-
pularnością cieszyły się elektroniczne formy tradycyjnych encyklopedii (zob. rysu-
nek 1). 
 W badaniu opinii negatywnych okazało się, że wszyscy ankietowani korzysta-
ją z encyklopedii typu Wiki. Natomiast zupełnie nie korzysta z encyklopedii dru-
kowanych 14,1% respondentów, a elektronicznych form tradycyjnych encyklopedii 
nie używa 18,8% badanych (zob. rysunek 2). Tylko jeden ankietowany student 
stwierdził, że korzysta wyłącznie z encyklopedii tworzonych przez internautów.  
 

87,5%

3,1%

9,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

encyklopedie internetowe tworzone
przez internautów (np. Wikipedia)

internetowe lub dystrybuowane na CD
wersje tradycyjnych encyklopedii

tradycyjne encyklopedie drukowane

 
 

Rys. 1. Najczęściej wykorzystywane źródła informacji o charakterze encyklope-
dycznym 
Źródło: opracowanie własne. 
 

                                                 
5  http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias  
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14,1%

18,8%

0,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

encyklopedie internetowe tworzone
przez internautów (np. Wikipedia)

internetowe lub dystrybuowane na CD
wersje tradycyjnych encyklopedii

tradycyjne encyklopedie drukowane

 
 

Rys. 2. Odsetek ankietowanych zupełnie niekorzystających z poszczególnych rodzajów 
encyklopedii 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Wyniki wskazują, że Wikipedia i jej podobne publikacje niewątpliwie domi-
nują jako źródło pozyskiwania informacji encyklopedycznych. Jest też wciąż miej-
sce dla tradycyjnych form drukowanych. Natomiast internetowe i dystrybuowane 
na CD wersje tradycyjnych encyklopedii, pomimo podobnej metody dostępu do 
informacji, przegrywają pod względem popularności z Wikipedią. 
 
 
3. Źródła informacji o wydarzeniach bieżących 
 
 Tradycyjnymi źródłami informacji o wydarzeniach bieżących są przede 
wszystkim radio, telewizja i gazety. Elektroniczne serwisy informacyjne powstały 
już w latach siedemdziesiątych, najpierw w formie wideotekstu, potem serwisów 
dostępnych łączami modemowymi. Wyspecjalizowaną formą serwisów informa-
cyjnych w Internecie są portale internetowe. Tradycyjne media także dostrzegły 
możliwości wykorzystania Internetu. Większość gazet ma swoje elektroniczne wy-
dania (np. wyborcza.pl) lub związane z nimi portale (np. gazeta.pl). Stacje radiowe, 
a także niektóre telewizyjne, szczególnie te o profilu informacyjnym, transmitują 
również przez Internet. Powstają także stacje emitujące swoje programy wyłącznie 
tą drogą. 
 Istotną rolę w informowaniu o bieżących wydarzeniach zawsze odgrywał 
przekaz bezpośrednio od innych ludzi. Ten schemat znalazł swój odpowiednik tak-
że w Internecie. O bieżących wydarzeniach można przeczytać na forach czy w blo-
gach, można też otrzymywać komunikaty poprzez Twittera lub inne serwisy spo-
łecznościowe.  
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 Celem drugiej części badania było określenie, jakie są główne źródła informa-
cji o bieżących wydarzeniach. Studenci pytani o nie mogli wskazać maksymalnie 
trzy najczęściej wykorzystywane przez nich źródła – dlatego wyniki nie sumują się 
do 100% (zob. rysunek 3).   
 

0,8%

26,6%

6,3%

71,9%

35,9%

76,6%

72,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

inne źródła

znajomi, rodzina

nieformalne źródła interentowe (blogi,
fora, twitter itp.)

portale internetowe

internetowe wydania gazet i czasopism

radio i telewizja

gazety i czasopisma drukowane

 
 

Rys. 3. Najpopularniejsze źródła informacji o bieżących wydarzeniach 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Okazało się, że palmę pierwszeństwa dzierżą tradycyjne media informacyjne: 
gazety i czasopisma drukowane oraz radio i telewizja. Ale tuż za nimi znalazły się 
portale internetowe. Natomiast serwisy społecznościowe i inne nieformalne syste-
my wymiany komunikatów, które są obecnie modnym tematem dyskusji, nie są 
traktowane przez respondentów jako istotne źródło informacji – nawet na rodzinę  
i znajomych wskazało ponad czterokrotnie więcej ankietowanych.  
 Jeden z ankietowanych studentów wskazał inne, niewymienione w ankiecie, 
źródło informacji o bieżących wydarzeniach – ekrany LCD zawieszone w wago-
nach metra. Wykorzystywane są one do wyświetlania treści reklamowych, przekła-
danych krótkimi informacjami z serwisów internetowych Agory, przede wszystkim 
z gazeta.pl. Prawdopodobnie znacznie więcej osób wskazałoby to źródło, gdyby 
wymienione zostało w ankiecie, ponieważ SGH znajduje się tuż przy stacji metra. 
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 Warto zauważyć, że podobnie jak niezbyt popularne są elektroniczne wydania 
tradycyjnych encyklopedii, tak również internetowe wydania papierowych gazet 
przegrywają z portalami. Tradycyjne media stają więc wobec silnej konkurencji ze 
strony wyspecjalizowanych mediów internetowych przy próbach przeniesienia 
swojej działalności do Internetu. 
 
 
4. Formy czytania książek 
 
 Trzecia część badania miała na celu sprawdzenie, czy elektroniczne formy 
książek zastępują ich tradycyjną postać papierową. Okazało się, że książka druko-
wana utrzymuje niezagrożoną pozycję dominującą: ponad 90% ankietowanych 
deklaruje, że najczęściej w ten sposób czyta książki (zob. rysunek 4). 
 

0,0%

9,4%

90,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

książki mówione

książki
elektroniczne

książki drukowane

  
 

Rys. 4. Najczęściej wykorzystywane formy czytania książek 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 Forma elektroniczna, pomimo łatwości pozyskania, czy to poprzez zakup, czy 
pozyskanie darmowej (legalnej lub naruszającej prawa autorskie) kopii z Internetu, 
stanowi jeszcze jedynie rozwiązanie uzupełniające dla tradycyjnych książek. Mniej 
niż 10% respondentów najczęściej korzysta z tej formy czytelnictwa. Nie doszło do 
takiej sytuacji jak w przypadku plików mp3, które stały się dominującą formą roz-
prowadzania muzyki. 
 Biorąc pod uwagę odpowiedzi negatywne, okazało się, że ponad 31% respon-
dentów zupełnie nie korzysta z e-booków i aż 76,6% nie słucha książek mówio-
nych. Natomiast wszyscy ankietowani czytają książki tradycyjne (zob. rysunek 5). 
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Rys. 5. Odsetek ankietowanych zupełnie niekorzystających z poszczególnych form 
czytania książek 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 Interesujące jest bardzo słabe wykorzystanie książek mówionych − aż ponad 
jedna czwarta ankietowanych w ogóle z nich nie korzysta. Dzieje się tak pomimo 
wyraźnej obecności informacji o nich w mediach i pojawiających się akcjach pro-
mowania audiobooków. Wydaje się więc, że pozostają one formą niszową, adreso-
waną przede wszystkim do osób niewidomych i słabo widzących. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Przedstawione w artykule badanie potwierdza tezę o odejściu od tradycyjnych 
drukowanych źródeł informacji na rzecz form elektronicznych. Dla wielu studen-
tów Internet nie jest już uzupełnieniem, ale podstawowym miejscem poszukiwania 
informacji. Jednak nie nastąpił jeszcze całkowity odwrót od tradycyjnych źródeł. 
Prawie 86% ankietowanych w mniejszym lub większym stopniu wciąż korzysta  
z drukowanych encyklopedii. Natomiast tradycyjne źródła informacji o bieżących 
wydarzeniach jeszcze dominują nad nowymi internetowymi formami dystrybucji 
wiadomości. Również książki drukowane zdecydowanie pozostają formą dominu-
jącą nad książkami elektronicznymi i audiobookami. 
 Badanie przeprowadzono na jednolitej grupie studentów pierwszego roku. 
Zamiarem autorów jest kontynuowanie badań tego samego rocznika studentów  
w późniejszych latach, by móc uchwycić ewentualne zmiany ich preferencji. Inną 
możliwością jest przeprowadzenie takiej samej ankiety na innych grupach – róż-
nych rocznikach lub na uczelniach o odmiennych profilach, tak by przedstawić 
pełniejszy obraz preferencji.  
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THE USE OF TRADITIONAL SOURCES AND THE INTERNET  
IN OBTAINING INFORMATION BY THE STUDENTS  

OF THE WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS 
 
 

Summary 
 
 The paper presents the results of a survey conducted among the freshmen of the 
first degree studies in the Warsaw School of Economics. The purpose of this study was 
to examine the extent to which students actually use the Internet for obtaining informa-
tion, as well as the relation between the use of Internet and traditional printed sources of 
information. 
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O PROBLEMACH SZACOWANIA WARTOŚCI KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO 
 
 
 
  „Najcenniejszym zasobem firmy XX-wiecznej były maszyny i urządzenia 
wykorzystywane w procesie produkcji. W XXI wieku najcenniejszym zasobem 
instytucji, zarówno w sektorze biznesu, jak i innych będą pracownicy umysłowi  
i ich wydajność”(6). 
 Przegląd pojawiających się każdego roku licznych publikacji (przykładowo 
można wymienić takie periodyki, jak: Journal of Knowledge Management, Journal 
of Intellectual Capital, Journal of Knowledge Management Practice, Electronic 
Journal of Knowledge Management, Internatinal Journal of Learning and Intellec-
tual Capital), wystąpień konferencyjnych (przykładowo od września 1999 r.,  
w którym odbyło się w Holandii Sympozjum OECD „Measuring and reporting IC: 
experiences, issues and prospects”, miało miejsce dziesięć konferencji ECKM,  
a jedenasta „European Conference on Knowledge Management” odbędzie się we 
wrześniu bieżącego roku w Famalicao w Portugalii) czy też opracowań zwartych 
poświęconych szeroko rozumianej roli zasobów intelektualnych we wszelkiego 
rodzaju organizacjach, jednoznacznie wskazuje, że wyżej wymieniona konstatacja 
Petera Druckera jest traktowana obecnie niemal jak aksjomat. W publikacjach tych 
można również znaleźć dane wykazujące, że udział IC (ang. Intellectual Capital)  
w całkowitej wartości przedsiębiorstwa stanowi w wielu przypadkach przeważającą 
część zasobów, sięgającą niejednokrotnie osiemdziesięciu, a nawet więcej, procent. 
Jeśli tak, to pierwszoplanową sprawą staje się umiejętność efektywnego zarządza-
nia tymi zasobami. Świadome i skuteczne zarządzanie IC (zarówno w ujęciu strate-
gicznym, jak i operacyjnym), wymaga posiadania zweryfikowanych pozytywnie 
praktyką gospodarczą narzędzi, umożliwiających przeprowadzenie nie tylko osza-
cowania jakościowego IC, lecz i maksymalnie precyzyjnego pomiaru wartości 
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określonych składników IC lub określonych parametrów charakteryzujących IC  
w wielkościach liczbowych. Jest to warunek oczywisty, wszak również w dziele 
P.F. Druckera można znaleźć stwierdzenie: „What can not be measured is as it did 
not exist”. Mniej kategorycznie ujął tę kwestię ponad sto lat temu Lord Kelvin  
w „Lecture to the Institution of Civil Engineers”(1883 r.): „When you can measure 
what you are speaking about and express it in numbers, you know something about 
it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, you 
knowledge is of a meager and unsatisfactory kind”. Nasuwa się oczywiste pytanie: 
czy potrafimy dokładnie i wiarygodnie mierzyć IC? I pytanie następne: czy potra-
fimy zarządzać IC w celu efektywnego jego wykorzystania w procesie zwiększania 
wartości przedsiębiorstwa, zwłaszcza w ujęciu długookresowym?  
 Przeważająca zdecydowanie opinia naukowców zajmujących się problematy-
ką KM (ang. Knowledge Management) i w szczególności IC, oraz rozliczne przy-
kłady z praktyki gospodarczej (tak zagranicznej, jak i krajowej) pokazują, że jak 
dotąd w zasadzie nie potrafimy skutecznie i efektywnie zarządzać IC.  
 Można wymienić wiele przyczyn tych trudności:  

1. Pojęcia, zarówno IC, jak i KM, nie zostały dotychczas jednoznacznie zde-
finiowane i zaaprobowane przez społeczność naukową i praktyków gospo-
darczych. Wynika to ze złożoności problematyki, którą te pojęcia obejmują 
(4, 9, 12).  

2. Niejednoznaczność pojęciowa wiąże się z odmiennością budowanych mo-
deli strukturalnych IC, proponowanych w literaturze problemu (1, 2, 8). 
Autorzy niejednokrotnie podkreślają konieczność dalszej rozbudowy  
i uszczegółowienia proponowanych modeli IC.  

3. Dla różnych modeli strukturalnych IC funkcjonuje diametralnie różna licz-
ba wskaźników oceny wartości części składowych – od pojedynczych 
wskaźników (przykładowo − przy najbardziej uogólnionym modelu, w któ-
rym IC jest różnicą między wartością rynkową WR a wartością księgową 
WK przedsiębiorstwa) do liczby około trzystu ocenianych parametrów  
w metodzie IC Rating, upowszechnianej przez firmę Intellectual Capital 
Sweden AB (3, 7, 8, 11). 

4. Brakuje zweryfikowanych praktyką gospodarczą zasad wyboru konkretnej, 
optymalnej metody (spośród już istniejących ponad trzydziestu metod oce-
ny wartości IC), dostosowanej do specyficznego rodzaju i wielkości bada-
nej firmy (2, 11). 

5. Powszechny brak zweryfikowanych w praktyce gospodarczej umiejętności 
szacowania i wyceny IC nie tylko wśród kadry zarządzającej przedsiębior-
stwami, lecz również wśród pracowników renomowanych firm konsultin-
gowych, czego potwierdzeniem jest zwyczajowe wręcz pomijanie proble-
matyki rozwoju zasobów IC w przygotowywanych projektach strategii 
rozwojowych przedsiębiorstwa. Przykładowo – autor miał możliwość 
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szczegółowego zapoznawania się z kolejnymi projektami strategii rozwoju 
Poczty Polskiej, opracowywanymi przez uznane na świecie firmy konsul-
tingowe działające w naszym kraju (poczynając od wydzielenia tego przed-
siębiorstwa ze struktur PPPiT) i w żadnym z tych projektów nie wyodręb-
niono tematyki strategii rozwoju IC. 

6. Obok braku umiejętności wyceny IC kadrze menedżerskiej (nie tylko w na-
szym kraju) brakuje świadomości ważności zagadnień IC i KM; brakuje 
świadomości potrzeby rozwoju tych zasobów oraz konieczności efektyw-
nego ich wykorzystywania. O dramatycznych konsekwencjach takiego sta-
nu rzeczy dla przedsiębiorstwa, zwłaszcza w okresie jego przekształceń  
i gwałtownych zmian uwarunkowań rynkowych, autor pisał we wcześniej-
szej swojej pracy, referowanej na XII Sympozjum Poczty Polskiej (10). 

7. Istnieje istotna luka kompetencyjna w obszarze zarządzania IC nie tylko  
u osób pracujących na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach, 
lecz również w szkolnictwie i środowisku naukowym. Dopiero od kilku 
ostatnich lat wprowadza się na uczelniach zajęcia z przedmiotu „Ochrona 
własności intelektualnej”, co jest zawężeniem omawianej wyżej tematyki 
do bardzo wąskiego zakresu. Jednocześnie w znikomym stopniu kształci 
się studentów z metod pracy twórczej, z zasad rozwoju i transferu kapitału 
intelektualnego. Dzieje się to w sytuacji, gdy od wielu lat Polska w staty-
stykach wykazujących poziom kreatywności w gospodarce (przykładowo  
– względna ilość przyznanych patentów na wynalazki) klasyfikuje się na 
ostatnich miejscach w grupie państw europejskich.  

8. Dotychczasowa teoria i praktyka dotycząca KM i IC w niewielkim stopniu 
odnosi się do konieczności uwzględniania zjawisk patologicznych lub 
przestępczych (według obowiązującego prawa) mających miejsce w tej 
dziedzinie. Powszechna dostępność Internetu spowodowała masowość wy-
stępowania takich negatywnych zjawisk w ostatnich latach. 

 Reasumując można stwierdzić, że do osiągnięcia zadowalającego poziomu 
zarządzania zasobami intelektualnymi wszelkich organizacji brakuje zarówno kom-
petentnych fachowców, sprawdzonych metod zarządzania oraz narzędzi pomiaro-
wych. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że w kwestii wyceny czy też sza-
cowania zasobów intelektualnych jesteśmy raczej na początku drogi do pełnego 
zrozumienia zagadnień, wypracowania poprawnych i wiarygodnych metod wyceny 
i powszechnego ich wdrożenia w praktyce gospodarczej. Jeśli aktualny stan uzna-
jemy za niezadowalający, to dobrze ukierunkowany proces rozwiązywania wspo-
mnianych wyżej problemów powinien polegać na dążeniu do osiągnięcia stanu 
rozwiązania idealnego. 
 Spróbujmy określić zarys takiego stanu idealnego w zakresie efektywnego 
zarządzania zasobami intelektualnymi. 
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 Po pierwsze – mamy wypracowane metody precyzyjnego i wiarygodnego 
pomiaru wartości elementów składowych IC. 
 Po drugie – mamy standardowe metody szacowania i wyliczania wartości 
zasobów intelektualnych dla poszczególnych rodzajów organizacji, a w szczególno-
ści przedsiębiorstw prawa handlowego, łącznie ze standardowym algorytmem wy-
boru właściwej metody wyceny. 
 Po trzecie – standardy wyceny IC przedsiębiorstw zostają wprowadzone usta-
wowo do rachunkowości zarządczej. Ważny krok w tym kierunku uczyniono  
w USA, gdy American Society of Appraisers (ASA) zatwierdziło w 2008 roku 
„Intangible Asset Valuation Standard” (5). 
 Po czwarte – mamy wypracowane standardy oceny aktywności zawodowej 
pojedynczego pracownika w tworzeniu wartości dodanej do kapitału intelektualne-
go firmy. 
 Obecna sytuacja, przykładowo w krajowym środowisku akademickim, gdy 
ocena parametryczna aktywności zawodowej nauczyciela akademickiego przebiega 
według zmieniających się reguł (inaczej przy wnioskach o dofinansowanie badań  
i inaczej przy ocenie okresowej), gdy raz zalicza się, a drugi raz nie zalicza się uzy-
skanych patentów do działalności naukowej; gdy arbitralnie zmienia się zasady 
punktacji i oceny, nie sprzyja zrozumieniu przez dane środowisko istoty IC, a wręcz 
może generować patologiczne działania i postawy. 
 Po piąte – mamy zweryfikowane praktyką gospodarczą, tj. wiarygodne, mode-
le procesów optymalnego przekształcania IC w zwiększone przychody i zyski, oraz 
wzrost wartości przedsiębiorstwa, w odniesieniu do osób pracujących oddzielnie,  
w zespołach pracowniczych i/lub w strukturach sieciowych. 
 Po szóste – mamy powszechne kształcenie (na wszystkich szczeblach naucza-
nia) z metodyki pracy twórczej, efektywnych metod transferu kapitału intelektual-
nego oraz metod ochrony własności intelektualnej. 
 Po siódme – świadomość społeczna akceptowalnych powszechnie reguł doty-
czących korzystania z IC oraz egzekucja prawa z tego zakresu są na tak wysokim 
poziomie, że zjawiska patologiczne i przestępczość w obszarze IC zdarzają się je-
dynie incydentalnie. 
 Po ósme – realizuje się szeroki program badań pozwalających na bieżąco 
aktualizować korelacje pomiędzy elementami składowymi IC a wynikami finanso-
wymi wszelkiego rodzaju organizacji. 
 Po dziewiąte – mamy wypracowane metody wiarygodnej oceny ryzyka gwał-
townej deprecjacji wartości IC w określonych warunkach.  
 Po dziesiąte – ma miejsce powszechne wykorzystywanie nowoczesnych na-
rzędzi teleinformatycznych nie tylko do transferu i pomnażania IC jednostek i ca-
łych organizacji, lecz również do kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony 
własności intelektualnej. 
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  Z porównania wyżej określonych atrybutów, charakteryzujących zdaniem 
autora idealny stan zarządzania IC, z obecną rzeczywistością naukową, gospodar-
czą, społeczną i prawną, wynika ogrom problemów oczekujących zbadania i roz-
wiązania, oraz zadań, które należy zrealizować.  
 Jednak bez pomyślnej konfrontacji z tymi wyzwaniami nie ziści się poniższa 
idea P.F. Druckera (6): „Najważniejszym i wyjątkowym osiągnięciem zarządzania 
w XX wieku był pięćdziesięciokrotny wzrost wydajności pracowników fizycznych. 
Najważniejszym natomiast celem zarządzania w wieku XXI jest osiągnięcie podob-
nego wzrostu wydajności przez pracowników umysłowych”. 
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ON THE PROBLEMS OF INTELLECTUAL CAPITAL VALUATION 
 
 

Summary 
 
 The short analysis of current situation in the field of intellectual capital (IC) valua-
tion was presented. It was noticed that large gaps exist in practical competency and 
consciousness of problems among managers and scientific workers involved in process 
of IC enrichment and effective exploitation. The need of standardization of IC valuation 
methods well as the need of creating of common system for teaching on IC problems 
were underlined.  
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KULTUROWE UWARUNKOWANIA  
PROCESU ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJI 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Wiedza w organizacji zawsze była ważna, jednakże dopiero od lat dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku możemy obserwować wykreowanie się prawdziwego 
kultu wiedzy. Odejście od gospodarki opartej na kapitale spowodowało koniecz-
ność dokonania rewizji i rewolucji w zakresie paradygmatów zarządzania, a tym 
samym również w wynikających z nich metodach, technikach i narzędziach kształ-
towania rzeczywistości. Wiedza, informacje, umiejętności ich gromadzenia, prze-
twarzania, dzielenia się, kreowania nowej wartości, stały się kluczowymi czynni-
kami warunkującymi powodzenie w gospodarce XXI wieku. Nowe zdolności de-
terminują zarówno sukces, jak też porażkę rynkową. Umiejętności gromadzenia, 
przetwarzania informacji i wiedzy stały się ważniejsze niż inwestycje i zarządzanie 
aktywami materialnymi1. 
 Podążając za nowym paradygmatem zarządzania, menedżerowie, aby móc 
skutecznie funkcjonować na rynku, zmuszeni zostali do redefinicji prowadzonych 
przez siebie działalności. W wielu przypadkach przestawienie organizacji na tory 
zarządzania wiedzą zakończyło się porażką, bądź też jedynie częściową realizacją 
założonych celów. Ch. Evans winą za taki stan rzeczy obarcza menedżerów, którzy 
zbytnio skoncentrowali się na budowie sformalizowanych rozwiązań ułatwiających 
wymianę informacji, w tym systemów komputerowych, zapominając o nieformal-

                                                 
1  A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warsza-

wa, 2007, s. 17. 
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nych relacjach międzyludzkich. Według niego, „grube miliony, zainwestowane  
w systemy pozyskiwania, przechowywania i udostępnienia ogromnych ilości infor-
macji, niejednokrotnie nie przyniosły żadnych efektów finansowych”2. Kultura or-
ganizacyjna rozumiana jako zespół wartości, norm, reguł obowiązujących w przed-
siębiorstwie, warunkuje prawdopodobieństwo sukcesu implementacji koncepcji 
zarządzania wiedzą w praktyce. 
 Celem artykułu jest wskazanie roli kulturowych uwarunkowań procesu im-
plementacji koncepcji zarządzania wiedzą w organizacji. Dla osiągnięcia założone-
go celu posłużono się metodą studiów literaturowych. 
 
 
1. Zarządzanie wiedzą 
 
 Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) jest definiowana wspólnie przez Bank 
Światowy oraz OECD jako gospodarka, w której efektywnie jest tworzona, przy-
swajana, przekazywana i wykorzystywana wiedza, stanowiąc kluczowy czynnik 
rozwoju społeczno-gospodarczego i budowy międzynarodowej przewagi konkuren-
cyjnej.  GOW charakteryzuje liczba organizacji, budujących swoją przewagę kon-
kurencyjną w oparciu o zasoby intelektualne i uczenie się, a także obecność mecha-
nizmów skutecznie prowadzących do wykorzystania wiedzy dla zwiększenia swojej 
pozycji rynkowej3. Wśród badaczy brak jest jednak zgodności, czym jest zarządza-
nie wiedzą. Wśród wielu propozycji warto zwrócić uwagę na definicje zapropono-
wane przez firmy konsultingowe o światowym zasięgu działania4. Zarządzanie 
wiedzą określane jest jako: 

− sztuka przetwarzania informacji i aktywów intelektualnych w trwałą war-
tość dla klientów i pracowników organizacji − Pricewaterhouse Coopers; 

− system zaprojektowany, aby pomóc przedsiębiorstwom w zdobywaniu, 
analizowaniu, wykorzystaniu wiedzy w celu podejmowania szybszych, 
mądrzejszych i lepszych decyzji dzięki czemu mogą one osiągnąć prze-
wagę konkurencyjną − Ernst & Young; 

− proces identyfikowania, zdobywania i wykorzystywania wiedzy mający 
na celu poprawę pozycji konkurencyjnej organizacji. Cały proces zarzą-
dzania wiedzą jest wspierany przez cztery czynniki: przywództwo, kulturę 
organizacyjną, technologię i system pomiarowy − Arthur Andersen. 

                                                 
2  Ch. Evans, Zarządzanie wiedzą¸ PWE, Warszawa, 2005, s.13-14. 
3  J. Purgał-Popiela, Zarządzanie wiedzą w zmieniającej się gospodarce, Zeszyty Naukowe 

Akademii Ekonomicznej w Karkowie, nr 719/2006, s.7. 
4  W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w organizacjach w: http://www.e-

mentor.edu.pl 
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 Wiedza może przyjmować różne formy, może być różnie postrzegana. Dla 
lepszego zrozumienia tej złożonej problematyki warto przywołać raport OECD5,  
w którym wiedza została podzielona na cztery odrębne kategorie: wiedzieć co 
(know-what), wiedzieć dlaczego (know-why), wiedzieć jak (know-how) oraz wie-
dzieć kto (know-who). Z punktu wiedzenia nauk o zarządzaniu niezwykle ważna 
klasyfikacja wiedzy została oparta na kryteriach poziomu jej tworzenia i występo-
wania. Na tej podstawie wyróżniono: wiedzę na poziomie systemu międzyorgani-
zacyjnego (wiedzę zewnętrzną), wiedzę na poziomie przedsiębiorstwa, wiedzę na 
poziomie zespołu oraz wiedzę na poziomie jednostki6. Odnosząc się do powyższej 
klasyfikacji, J. Rokita wskazuje na następujące relacje między uczeniem się, wiedzą 
a kapitałem intelektualnym organizacji (rys.1). 
 

 
Rys. 1. Uczenie się organizacji, wiedza a kapitał intelektualny organizacji 

Źródło: Rokita J., Organizacja ucząca się, WAE im. K. Adamieckiego w Katowicach, 
Katowice 2003, s.10. 

 
 Aby wiedza mogła stać się źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej, mene-
dżerowie muszą podjąć działania ukierunkowane na wykreowanie kultury, która 
wyzwala i wspiera kreatywność, ułatwia przepływ wiedzy, umożliwia elastyczność, 
kładzie nacisk na uczenie się, a także stworzy środowisko ułatwiające pracę i ucze-
nie się w grupie. 
 W tym kontekście niezwykle interesujące wydają się koncepcje japońskich 
autorów, w tym najczęściej cytowanych I. Nonaki i H. Takeuchiego7. W koncepcji 
wspomnianych badaczy kluczowym zadaniem dla organizacji jest jej zdolność do 

                                                 
5  Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD, wyd. polskie: Ministerstwo 

Gospodarki, Departament Strategii Gospodarczej, 2000, s. 16. 
6  A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warsza-

wa, 2007, s.26-27. 
7  A. Glińska-Neweś, Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, 

TNOiK Toruń, 2007, s. 33-34. 
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tworzenia nowej wiedzy, upowszechnienia jej w organizacji i ucieleśnienia w pro-
duktach, usługach i systemach, dzięki czemu budować będzie swą globalną pozycję 
konkurencyjną. Kreowanie nowej wiedzy jest związane z konwersją między wiedzą 
jawną a ukrytą, przy jednoczesnym uwzględnieniu interakcji wewnętrznych i ze-
wnętrznych. Druga przesłanka oznacza głębokie osadzenie zarządzania wiedzą  
w kulturze organizacji, a szczególnie w subiektywnych przeczuciach, intuicji, po-
glądach, metaforach, wspólnych doświadczeniach. Japońscy autorzy metaforycznie 
prezentują powstawanie wiedzy w ujęciu spirali, której przebieg łączy w pary prze-
ciwieństwa, takie jak poznanie i działanie, logika i emocje, umysł i ciało, jawne  
i ukryte, makro i mikro, porządek i chaos, jing i jang. Cały proces zarządzania wie-
dzą musi być zatem dostosowany do kultury organizacyjnej. Układające się w cykl 
zamknięty konwersje, zachodzące między wiedzą ukrytą i jawną, to: socjalizacja, 
eksternalizacja, kombinacja, internalizacja. Cykl musi mieć charakter ciągły, ukła-
dając się w spiralę wiedzy. 
 
 
2. Kultura organizacyjna a kultura narodowa  
 
 Kultura organizacyjna w powszechnej świadomości teoretyków i praktyków 
zarządzania istnieje od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Mimo ponad trzy-
dziestu lat badań w dalszym ciągu nie opracowano jednego, spójnego i powszech-
nie akceptowanego podejścia do tego miękkiego aspektu zarządzania8. Z punktu 
widzenia możliwości realizacji celu artykułu najbardziej interesujące jest podejście 
do kultury jako do zmiennej, która może być zarówno czynnikiem zależnym, a więc 
kształtowalnym na poziomie organizacji, jak też niezależnym, a więc zdetermino-
wanym przez czynniki zewnętrzne, jakimi są kultura regionu, kraju. Podejścia te nie 
są sprzeczne, jednakże w różnym stopniu kładą nacisk na możliwość kształtowania 
poszczególnych charakterystyk kulturowych przez menedżerów organizacji. Kultu-
ry organizacji (poziom mikro) nie da się zrozumieć w oderwaniu od kultury regionu 
(mezo), czy kraju (makro). Reasumując, pod pojęciem kultury organizacyjnej bę-
dziemy rozumieć zespół reguł postępowania, odkrytych, ustanowionych i rozwinię-
tych przez grupę, służących do zmagania się z problemami wewnętrznej integracji  
i zewnętrznym dostosowaniem, które dzięki wystarczająco dobremu działaniu wy-
tyczają nowym członkom sposób myślenia i odczuwania w aspekcie wspomnianych 
problemów9. Tak rozumiana kultura organizacyjna definiowana jest przez wypad-
kową oddziaływania trzech grup czynników: związanych z otoczeniem, organizacją 
oraz jej członków.  
                                                 

8  Por. M. Siemiński, Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysło-
wych, TNOiK, Toruń 2008, s. 9-22. 

9  E.H. Schein, Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Publishers, San Fran-
cisco 2004, s. 22. 
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 Wśród wielu modeli prezentujących kulturę organizacji, najbardziej rozpo-
wszechniony i jednocześnie uniwersalny jest model zaprezentowany przez  
E.H. Scheina10. Wyróżnił on trzy poziomy, mianowicie podstawowe założenia, 
wartości i normy oraz artefakty, czyli sztuczne twory kultury. Wskazane czynniki, 
opisane w modelu Scheina, determinują styl zachowań endogenicznych, jak rów-
nież egzogenicznych, przejawiających się między innymi w relacjach organizacji  
z otoczeniem. Będzie determinował zarówno jej strategię, jak i definiował pojęcie 
sukcesu oraz akceptowalnych metod i sposobów jego osiągnięcia.  
 Natomiast poprzez kulturę narodową rozumieć będziemy „całość społecznego 
dorobku stanowiącą jeden z elementów świadomości narodowej. Kultura narodowa 
dysponuje zespołem dzieł artystycznych, wiedzy, norm i zasad, których znajomość 
uważa się za obowiązującą członków danej zbiorowości narodowej. Całość tego 
kanonu jest wpajana najmłodszym członkom społeczności w procesie akulturyzacji 
(…)”11. G. Hofstede, holenderski badacz kultury, ten stan nazwał zaprogramowa-
niem umysłu. Według niego, zachowanie każdej osoby jest kształtowane przez 
społeczne środowisko, w którym dorastamy, oraz przez zbiór naszych doświadczeń 
życiowych. Programowanie zaczyna się w rodzinie, później jest kontynuowane  
w najbliższym otoczeniu, kolejnych szczeblach edukacji, grupach rówieśniczych, 
miejscu pracy czy zamieszkania. Zaprogramowanie różni się w takim samym stop-
niu, jak środowiska, w których dorastamy12.  
 Poziom kolektywny zaprogramowania umysłu jest charakterystyczny dla 
przedstawicieli danej organizacji. Przenikać on będzie dalej, tworząc kulturę bran-
ży, regionu, społeczeństwa. Kultura organizacji jest uzależniona z jednej strony od 
kultury narodowej, regionalnej, a z drugiej od kultury osób w niej zatrudnionych.  
 
 
3. Zarządzanie wiedzą w kontekście kulturowym 
 
 W rozważaniach na temat zarządzania wiedzą istotny staje się związek między 
sukcesem procesu implementacji tej koncepcji a panującą kulturą organizacyjną 
oraz narodową. W literaturze podnoszona jest dwoistość oraz współzależność obu 
tych elementów, gdyż wiedza jako taka jest elementem i produktem kultury, jedno-
cześnie stając się dźwignią, impulsem warunkującym dalszy jej rozwój. Koncepcja 
zarządzania wiedzą jest zatem wytworem kultury, jednocześnie tę kulturą kształtu-

                                                 
10  E.H. Schein, Corporate Culture. Survival Guide, Jossey-Bass, San Francisco, 2004,  

s. 26. 
11  B.R. Kuc, J.M. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa, 2009,  

s. 344 
12  G. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000,  

s. 38-39. 
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jąc13. Stworzenie organizacji generującej wiedzę Ch. Leadbeater14 warunkuje na-
stępująco: komórkowość (rozumianej jako elastyczność struktury organizacyjnej), 
samodzielność (zarówno na poziomie jednostki, jak również zespołów), operatyw-
ność (umiejętność dostrzegania i wykorzystywania sposobności do wzrostu, zmia-
ny), system motywacyjny (sprawiedliwy i motywujący, budujący poczucie przyna-
leżności), głębokie pokłady wiedzy (wiedza jako zasób kluczowy), holistyczne 
podejście (świadomość możliwości wykorzystania zasobów wiedzy istniejącymi 
poza przedsiębiorstwem) i wreszcie partnerskie przywództwo (centrala mniej po-
winna zajmować się nadzorem i kontrolą, więcej wytyczaniem kursu, uświadamia-
niem wartości, podsycaniem ambicji, koncentracją na potrzebach klienta).  
 Implementacja kultury wiedzy wymaga zatem budowy nowych struktur orga-
nizacyjnych, sięgnięcia do niewykorzystanego potencjału pracowników, stworzenia 
klimatu sprzyjającego rozwojowi wiedzy i kwalifikacji pracowników, a także zaan-
gażowania kierowników średniego szczebla, jak również szeregowych pracowni-
ków w dyskusji o sposobach budowy i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Nie 
jest to jednak możliwe bez budowy organizacyjnego systemu wartości, który na-
zwany został kulturą wysokiej tolerancji niepewności. W organizacji o takiej kultu-
rze kluczowe są15: otwarty stosunek do eksperymentów, prawo do ryzyka, grupowe 
rozwiązywanie problemów, relacje przełożony − podwładny oparte na dyskusji, 
wzajemnej wymianie doświadczeń, mające otwarty charakter. Ponadto system ko-
munikowania się jest odformalizowany, źródło sprawowania władzy oparte na auto-
rytecie, stosunek do różnic w poglądach definiowany jest jako kultura odmiennych 
zdań, organizacja postrzega siebie jako jednostkę otwartą, działającą w zmiennym 
otoczeniu. Gra z otoczeniem ma charakter „wygrać – wygrać”, kryterium oceny 
organizacji, jak i jej członków jest efektywność działania.  
 W podobnym duchu definiuje kluczowe wartości i normy dla procesu budo-
wania kultury wiedzy Ch. Evans16: otwartość, szczerość, zaufanie, uczciwość, ak-
ceptacja porażek, szacunek do wkładu wnoszonego przez poszczególnych pracow-
ników, szczodrość i wzajemne wsparcie (dzielenie się wiedzą zamiast zatrzymywa-
nia jej dla siebie) oraz współpraca. Wspomniana autorka zwraca również uwagę, że 
budując kulturę wiedzy, należy być wyczulonym na kulturowe paradoksy, które 
często takim zmianom towarzyszą (por. tabela 1).  

                                                 
13  A. Glińska-Neweś, Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, 

TNOiK Toruń, 2007, s. 137. 
14  Ch. Evans, Zarządzanie wiedzą¸ PWE, Warszawa, 2005, s. 54-55. 
15  M. Czerska, Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, 

Difin, Warszawa 2003, s. 32-34. 
16  Ch. Evans, Zarządzanie wiedzą¸ PWE, Warszawa, 2005, s.56-59. 
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Tabela 1 
 

Kulturowe paradoksy zarządzania wiedzą 
 

Szkolimy naszych pracowników ale nie pozwalamy im wykorzystać zdobytej wiedzy 
Uczymy się głównie przez realizację projektów ale nie przekazujemy dalej naszych doświadczeń 
Mamy ekspertów, którzy odpowiedzą na każde pytanie ale mało kto wie, gdzie ich szukać 
Spisujemy wszystko dokładnie ale nie potrafimy szybko dotrzeć do potrzebnych informacji 
Zatrudniamy samych najzdolniejszych ale po trzech latach tracimy ich na rzecz konkurentów 
Wiemy wszystko o naszych konkurentach  ale niewiele o sobie samych 
Prosimy każdego, aby podzielił się swoją wiedzą ale swoich sekretów nikomu nie zdradzamy 
Stawiamy na współdziałanie, aby uczyć się wzajemnie ale nie wiemy, czego chcemy się uczyć 

 

Źródło: Ch. Evans, Zarządzanie wiedzą¸ PWE, Warszawa, 2005, s. 59. 

 
 Implementacja koncepcji zarządzania wiedzą w organizacji uwarunkowana 
jest kulturowo, zatem należy również wskazać na podstawowe bariery, utrudniające 
ten proces. Wśród najważniejszych można wskazać: brak zaufania, różne języki  
i punkty odniesienia, koncentracja na produkcji, nagrody dla posiadaczy wiedzy, 
ograniczona zdolność przyswajania wiedzy, przekonanie, że wiedza przypisana jest 
do określonych grup, stanowisk, nietolerowanie błędów, brak wsparcia, niska em-
patia dla różnic kulturowych, niechęć do obcych, koncentracja na problemach en-
dogenicznych.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Globalizacja, ucyfrowienie, przyspieszenie świata, unifikacja wzorców, domi-
nacja wiedzy wszystko to powoduje, iż gospodarka oparta na wiedzy staje się fak-
tem. Tworzenie organizacji, w której kluczową kompetencją i przewagą konkuren-
cyjną jest wiedza, staje się koniecznością. Implementacja koncepcji zarządzania 
wiedzą w organizacji determinowana jest przez czynniki kulturowe. Współczesny 
menedżer wdrażając nowe rozwiązania organizacyjne, metodyczne, musi mieć 
świadomość wpływu miękkich uwarunkowań zarządzania. Liczne badania nauko-
we, prowadzone zarówno w Polsce, jak i na świecie dowodzą, iż wdrożenie kon-
cepcji zarządzania wiedzą w oderwaniu od organizacyjnych systemów wartości  
i norm musi zakończyć się porażką.  
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Summary 
 
 The article presents the concept of knowledge management in organizations 
and identifies the cultural conditions of the process. The role of a conscious ap-
proach to organizational value systems, risks and cultural paradoxes for the success 
of the knowledge organization were also defined. 
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KAPITAŁ INTELEKTUALNY – POLSKA A WYBRANE KRAJE UE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W teoretycznych analizach wzrostu gospodarczego i funkcjonowaniu organi-
zacji coraz większy nacisk kładzie się na zasoby niematerialne, które utożsamiane 
są z kapitałem intelektualnym. Wynika z nich, że źródłem przewagi konkurencyjnej 
zarówno kraju, jak i przedsiębiorstwa, w coraz większym stopniu stają się czynniki 
intelektualne. Kapitał intelektualny nie może zostać skopiowany, a więc może sta-
nowić źródło trwałej przewagi konkurencyjnej. Zdaniem niektórych autorów kapitał 
intelektualny od zawsze odgrywa kluczową rolę w podtrzymywaniu wzrostu go-
spodarczego i stanowi czynnik rozwoju cywilizacyjnego1. 
 Zasadniczym celem opracowania jest analiza porównawcza kształtowania się 
kapitału intelektualnego w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej.  
W szczególności przedmiotem rozważań jest porównanie stanu tej kategorii  
w przekroju grup wiekowych. Podjęto także próbę wskazania determinant zaobser-
wowanych różnic oraz zarysowano możliwe kierunki zmian w zakresie kapitału 
intelektualnego. 
 
 

                                                 
1 Np. L. Edvinsson, M. S. Malone, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001, s. 7.  

J. Penc, Kreatywne kierowanie, Placet, Warszawa 2000, s. 336. 
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1. Pomiar kapitału ludzkiego w przekroju grup pokoleniowych 
 
 Zarówno w literaturze, jak i w praktyce gospodarczej na określenie innych 
zasobów niż materialne stosuje się różnorodne terminy: wartości niewymierne, 
aktywa intelektualne, czynniki niematerialne, kapitał intelektualny i inne. Wiele  
z tych pojęć często używanych jest zamiennie. Pojęcie kapitału intelektualnego było 
wielokrotnie definiowane2. Charakteryzując kapitał intelektualny, podkreśla się, że 
oparty jest on na wiedzy. Obejmuje wiele trudno wymiernych elementów (np. kom-
petencje pracowników, lojalność klientów), a właściwe wykorzystanie tych elemen-
tów staje się istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej. Kapitał intelektualny 
wielokrotnie utożsamiany jest z całością czynników niematerialnych. Wydaje się, 
że nie można jeszcze sformułować ostatecznej, uniwersalnej definicji kapitału inte-
lektualnego, jako że nie został on jeszcze precyzyjnie poznany i nie można go ująć 
za pomocą jednoznacznych pojęć. 
 Próby kwantyfikacji kapitału intelektualnego były podejmowane wielokrotnie. 
W 2007 roku zostały przeprowadzone badania mające na celu ocenę kapitału inte-
lektualnego w wybranych krajach europejskich. Wyniki szacunku znormalizowano 
i wyrażono w procentach. Każdy z indeksów został utworzony na podstawie analizy 
kształtowania się kilku lub kilkunastu cech. Dla określenia indeksów kapitału inte-
lektualnego w poszczególnych grupach pokoleniowych wykorzystano łącznie 117 
wskaźników3. Syntetyczną prezentacją wyników pomiaru są rysunki 1-3. Indeks 
kapitału ludzkiego został przedstawiony dla trzech grup pokoleniowych, a miano-
wicie: dzieci i uczniów, studentów oraz dorosłych. Wyniki badań obejmują 16 kra-
jów wchodzących w skład Unii Europejskiej. 
 Ponieważ znacząca część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się 
w pierwszych latach życia, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego, 
m.in. poprzez działania edukacyjne, przynosi najlepsze rezultaty w okresie przed-
szkolnym. Inwestycje w kapitał ludzki najmłodszych należą do najbardziej efek-
tywnych, bowiem nabyte umiejętności będą wykorzystywane przez długi okres 
aktywności zawodowej. Ten sposób inwestowania jest zatem korzystny zarówno 
dla dzieci, jak i społeczeństwa. Tymczasem w Polsce indeks kapitału intelektualne-
go, wyznaczony dla dzieci i uczniów, kszałtuje się na stosunkowo niskim poziomie. 
Wśród analizowanych 16 krajów europejskich Polska zajmuje 13. miejsce, między 

                                                 
2  T. Dudycz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005, s. 212-213. 

M. Kunasz, Próba wyceny kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach notowanych na giełdzie 
papierów wartościowych w Warszawie, w: D. Kopycińska (red.), Konkurencyjność rynku pracy  
i jego podmiotów, US, Szczecin 2005, s. 155-157. L. Edvinsson, M. S. Malone, Kapitał intelektu-
alny, op.cit., s. 7. 

3  Lista wskaźników znajduje się na stronie internetowej: http://www.innowacyjnosc. 
gpw.pl 
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Wielką Brytanią a Finlandią. Wskaźnik ten przyjmuje najwyższe wartości w Niem-
czech, na Węgrzech i w Austrii, najniższe zaś w Grecji, Portugalii, Finlandii. 
 

 

Rys. 1. Indeks kapitału intelektualnego dla dzieci i uczniów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.innowacyjnosc.gpw.pl 

 

 

Rys. 2. Indeks kapitału intelektualnego dla studentów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.innowacyjnosc.gpw.pl 
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Rys. 3. Indeks kapitału intelektualnego dorosłych 

Źródło: Raport o kapitale intelektualnym Polski, Zespół Doradców Strategicznych, 
Warszawa 2008, s. 91 

 
 W Polsce gwałtownie zwiększyła się liczba studentów z 394 tys. w roku aka-
demickim 1990/1991 do 1937 tys. w roku akademickim 2007/2008. Na 1000 
mieszkańców przypada 50 studentów, a współczynnik skolaryzacji wynoszący 48% 
należy do najwyższych w świecie. Jednakże system edukacji w szkolnictwie wyż-
szym wymaga udoskonalenia. Pod względem wartości indeksu kapitału intelektual-
nego wyznaczonego dla studentów Polska znajduje się bowiem na 13. miejscu, 
między Włochami a Portugalią. Spośród analizowanych 16 krajów indeks ten 
przyjmował najwyższe wartości w Wielkiej Brytanii i Szwecji, najniższe zaś  
w Hiszpanii i na Węgrzech. 
 Permanentne kształcenie i inne sposoby podnoszenia kwalifikacji to we 
współczesnym świecie konieczność, aby wzmocnić pozycję konkurencyjną. Tempo 
wdrażania nowych technologii implikuje proces ciągłego dostosowywania się, co 
wymaga dużej aktywności osób uczestniczących w życiu gospodarczym. Pod 
względem wartości kapitału intelektualnego osób dorosłych Polska znajduje się na 
14. miejscu między Portugalią a Czechami. Wskaźnik ten przyjmuje najwyższe 
wartości w Szwecji i Finlandii, najniższe zaś w Grecji i Czechach. 
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2. Czynniki kształtujące stan kapitału intelektualnego 
 
 Niematerialne aktywa ludzi, przedsiębiorstw, społeczności, regionów, instytu-
cji i procesów kształtują się pod wpływem wielu różnorodnych przesłanek. Wyni-
kają one z doświadczeń życiowych ludzi, ich postaw i umiejętności, a także z obo-
wiązujących norm postępowania, stanu zaangażowania i zaufania do działań in-
nych. Dużą rolę odgrywa system edukacji i innowacji, a więc funkcjonowanie jed-
nostek oświatowych, naukowych, badawczych, stan infrastruktury teleinformatycz-
nej. Nie bez znaczenia jest też wizerunek zewnętrzny a więc sposób odbioru, za-
równo przez krajowych jak i zagranicznych partnerów handlowych, inwestorów, 
turystów. 
 Przedstawione powyżej dane świadczą o stosunkowo niskim – w relacji do 
omawianych 16 krajów – poziomie kapitału intelektualnego Polski. Dotyczy to 
wszystkich analizowanych grup pokoleniowych. 
 Jedną z charakterystycznych cech transformacji systemowej jest majątkowa  
i dochodowa polaryzacja polskiego społeczeństwa. Wpływa ona na sytuację dzieci, 
zwłaszcza w rodzinach żyjących we względnym ubóstwie. W Polsce odsetek dzieci 
i młodzieży poniżej 15. roku życia zagrożonych ubóstwem wynosi 26% i należy do 
najwyższych w Unii Europejskiej. Zbliżony odsetek charakteryzuje Portugalię, 
Włochy i Hiszpanię. Natomiast w Szwecji, Danii i Finlandii odsetek ten nie prze-
kracza 10%. Zagrożenie ubóstwem niekorzystnie oddziałuje na przyszły rozwój 
intelektualny, fizyczny i emocjonalny. Trudną sytuację pogłębia niska partycypacja 
dzieci we wczesnej edukacji, utrudniająca start życiowy. Udział polskich dzieci we 
wczesnej edukacji wynosi 41,2% i jest zbliżony do takich krajów jak Finlandia  
i Irlandia. Natomiast we Francji, Włoszech i Belgii analogiczny wskaźnik jest zbli-
żony do 100%. Sytuację mogłaby poprawić kompleksowa polityka edukacyjna  
i prorodzinna wykorzystująca zarówno instrumenty regulacyjne, jak i finansowe. 
 Badania umiejętności uczniów, którzy ukończyli 15 lat, przeprowadzone przez 
Programme for International Student Assessment (PISA) wykazały, że Polska osią-
gnęła przeciętny poziom krajów Europy Zachodniej. Polski system edukacji nie 
wykazuje przewagi nad systemem krajów Europy Zachodniej i wymaga działań 
zmierzających do poprawy jakości nauczania. Należy do nich zaliczyć: odpowied-
nią rekrutację do zawodu nauczyciela, tworzenie warunków do ciągłego uczenia się 
nauczycieli, większą korelację wysokości wynagrodzeń z jakością pracy nauczycie-
la czy też odejście od systemu masowego kształcenia na rzecz indywidualizacji 
nauczania. 
 Stosunkowo niski poziom kapitału intelektualnego studentów wynika m.in.  
z problemów, które nękają polskie szkolnictwo wyższe. Należy do nich zatem zali-
czyć: znaczące niedofinansowanie oraz niewystarczający zakres współpracy  
z przedsiębiorstwami. W Polsce nakłady na naukę stanowią 0,34% Produktu Kra-
jowego Brutto i są znacznie niższe aniżeli średnio w Unii Europejskiej. Tymcza-
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sem, zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej, udział nakładów na badania na-
ukowe miał w 2010 roku osiągnąć 3% PKB. Ograniczona współpraca między śro-
dowiskami naukowymi a przedsiębiorcami powoduje, że w przemyśle niemal nie 
powstają nowe technologie i nie funkcjonują własne centra badawczo-rozwojowe. 
Ograniczona współpraca znajduje również odzwierciedlenie w strukturze finanso-
wania badań. W Polsce środki pochodzące z przedsiębiorstw stanowią około 30% 
nakładów na badania, podczas gdy średnio w Unii Europejskiej 53,5%, a w krajach 
OECD 62%. W rezultacie studenci w znacznej mierze pozbawieni są możliwości 
praktycznej nauki zawodu, a więc są słabiej przygotowani do wejścia na rynek 
pracy. Poprawa sytuacji może nastąpić w wyniku pożądanych zmian w strukturze 
zarządzania i finansowania nauki czy też większej mobilności kadry naukowo-
badawczej. 
 
 
3. Uwagi końcowe 
 
 Kapitał intelektualny może stanowić podstawę budowy pozycji konkurencyj-
nej gospodarki. W długiej perspektywie zasadniczą szansą rozwoju nie są bowiem 
niższe koszty wytwarzania, ale możliwości wytwarzania i przechwytywania no-
wych wartości, nowe struktury prowadzenia działalności gospodarczej, jak też uda-
ne eksperymenty, które wynikają z wiedzy, innowacji i przedsiębiorczości. Nie bez 
znaczenia jest też wpływ otoczenia zewnętrznego, które może sprzyjać lub utrud-
niać realizację procesu budowy pozycji konkurencyjnej. 
 Stan kapitału intelektualnego stanowi istotny czynnik kształtujący możliwości 
sprostania wyzwaniom rozwojowym. Nie gwarantuje on jednak, że gospodarka 
uzyska przewagę konkurencyjną. Kapitał intelektualny może bowiem nie być wła-
ściwie wykorzystany. Jak podaje J. Penc, polskie przedsiębiorstwa wykorzystują 
jedynie 10-15% potencjału intelektualnego swoich pracowników4. Niezbędne jest 
zatem zwiększenie stopnia wykorzystania potencjału intelektualnego, głównie po-
przez dobór odpowiednich ludzi do oferowanych miejsc pracy. Działania takie 
pozwalają na zwiększenie zaangażowania pracowników w realizację powierzonych 
zadań. 
 Niezwykle duże ilości czynników i zmieniające się natężenie ich oddziaływa-
nia kształtuje stan i wykorzystanie kapitału intelektualnego; trudno zatem jest 
przewidzieć przyszłą kondycję gospodarki Polski. Jak wynika z optymistycznego 
scenariusza opracowanego w ramach Narodowego Programu Foresight „Polska 
2000” nastąpi znacząca poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki, jeżeli sprzyjać 
temu będą czynniki zewnętrzne, a w kraju powstaną warunki do przeprowadzania 
gruntownych reform sprzyjających rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy i po-

                                                 
4  J. Penc, Kreatywne kierowanie, op.cit., s. 9. 
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stępie technologicznym. Rozwój społeczno-gospodarczy będzie trudniejszy, jeżeli 
zewnętrzna sytuacja kraju będzie wyraźnie niekorzystna, ale z uwagi na akceptację 
społeczeństwa i zaufanie do wizji poprawy sytuacji gospodarczej następować bę-
dzie wykorzystywanie tworzonej wiedzy. Wolniejsze tempo rozwoju będzie mieć 
miejsce wówczas, gdy kręgi polityczne – nie bez akceptacji społecznej – ustalą  
i będą wdrażać plan rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, który zwiększy efek-
tywność prac badawczo-rozwojowych i usprawni funkcjonowanie instytucji eduka-
cyjnych. Jeżeli natomiast na skutek podziałów polityczno-społecznych powstaną 
poważne problemy wywołane niedocenieniem wiedzy i społecznej kreatywności, 
gospodarka Polski napotka na bariery, które – zwłaszcza przy niesprzyjających 
okolicznościach zewnętrznych – spowodują poważne osłabienie tempa wzrostu 
gospodarczego. 
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ZARZĄDZANIE WIEDZĄ A KONKURENCYJNOŚĆ MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Zarządzanie jest jednym z największych wynalazków ludzkości. Każdy mene-
dżer przyzna, że zarządzanie przedsiębiorstwem jest trudne, ponieważ otoczenie 
jest nieprzewidywalne, turbulentne i zmienia się bardzo szybko. Fundamentalnym 
składnikiem procesu podejmowania decyzji strategicznych jest analiza konkuren-
cyjności przedsiębiorstwa. Problematyka związana z konkurencyjnością stara się 
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jedne firmy odnoszą sukces, a inne nie, pomimo 
że działają w tym samym otoczeniu.  
 Wiedza jest jednym z podstawowych zasobów osiągania przewagi konkuren-
cyjnej. Powinna być ona wykorzystywana zarówno przez jednostkę, jak i przez całą 
gospodarkę. Ziemia, praca czy kapitał stanowiące tradycyjne czynniki produkcji, 
nie zniknęły, ale stały się drugorzędne. 
 Rolą każdej organizacji, komercyjnej czy też nie, dużej czy małej, jest łącze-
nie różnych rodzajów wiedzy specjalistycznej w celu wykonania jakiegoś zadania. 
Z tego właśnie względu celem niniejszego artykułu jest wskazanie, w jaki sposób 
zarządzanie wiedzą wpływa na konkurencyjność małego przedsiębiorstwa. Jako 
metoda badawcza zostanie wykorzystana analiza przypadku oraz zostanie podjęta 
próba zastosowania strategicznej karty wyników w budowie systemu zarządzania 
wiedzą. 
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1. Podejście zasobowe do konkurencyjności przedsiębiorstw 
 
 Konkurencyjność oznacza umiejętność osiągania i utrzymywania przewagi 
konkurencyjnej. M.E. Porter określił, że przedsiębiorstwo zdobywa przewagę nad 
konkurentami, gdy oferuje produkt lub usługę o jakości nie niższej niż konkurencja, 
ale po zdecydowanie niższej cenie, oraz gdy oferuje produkt lub usługę o jakości 
wyższej niż konkurencja, ale po cenie nie wyższej niż ceny konkurentów. Przewaga 
konkurencyjna jest pojęciem kluczowym nie tylko we wszystkich teoriach konku-
rencji, ale stanowi zasadniczy, „rdzeniowy” przedmiot rozważań dotyczących funk-
cjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Dzieje się tak dlatego, że, jak napisał  
M.E. Porter – „przewaga konkurencyjna jest duszą wyników firm na konkurencyj-
nych rynkach”1. 
 Z istoty konkurowania wynika współzawodnictwo między przynajmniej 
dwoma rywalami dążącymi do realizacji swoich interesów poprzez wystawienie na 
rynku najkorzystniejszej oferty dla klienta. Coraz więcej firm działa teraz na dwóch 
płaszczyznach; pierwsza to taka, gdzie firmy analizują udziały w kosztach jako 
klucz do zarządzania, oraz druga, w której kładą nacisk na wiarę w przyrost prze-
wagi konkurencyjnej2. Według G. Hamela i C.K. Prahalada konkurencyjność rodzi 
się w luce między pomysłowością a celami menedżerów; szuka nowych odkryć. 
Firmy starają się, aby jakość ich produktów była wysoka, ścigają się z czasem, chcą 
zająć pierwsze miejsce wśród klientów. Konkurencyjność można określić jako wła-
ściwość, która określa zdolność przedsiębiorstwa do ciągłego kreowania tendencji 
rozwojowej, wzrostu produktywności oraz do skutecznego rozwijania rynków zbytu 
w warunkach nowych, lepszych i tańszych towarów oraz usług oferowanych przez 
konkurencję3. Konkurencja natomiast to zjawisko, którego uczestnicy rywalizują ze 
sobą w dążeniach do analogicznych celów, konkurowanie to walka pomiędzy rywa-
lami4. 
 Interesujące jest podejście zasobowe do konkurencyjności przedsiębiorstw. 
Podejście to rozwijane było od początku lat dziewięćdziesiątych W ujęciu tym za-
przestano poszukiwania źródeł sukcesu jedynie w umiejętności dostosowania się 
firmy do otoczenia zewnętrznego, lecz doceniono możliwości, które tkwią w sa-
mym jego wnętrzu. Jako przedstawicieli tego podejścia należy wymienić: 

                                                 
1  M. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002, 

s. 165, za: M.E. Porter, Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, 
The Free Press, New York 1985, s. XV. 

2  A. Rappaport, CFOs and Strategists: Forming a Common Framework, „HBR” nr 3, 
1992, s. 84. 
3  G. Hamel, C.K. Prahalad, Strategy as Stretch and Leverage, „HBR” nr 4, 1993, s. 75. 
4  J. Reiljan, M. Hinrikus, A. Ivanov, Key Issues in Defining and Analysing the Competi-

tiveness of a Country, University of Tartu, 2000, s. 63. 
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− koncepcję G. Hamela i C.K. Prahalada − uznali oni, że o sukcesie konku-
rencyjnym firmy nie decyduje określony zasób lub pojedyncza umiejęt-
ność, ale ich zestaw; 

− R. Gajęcki, rozwijając tę koncepcję, stwierdził, że kluczowe kompetencje 
są „furtką do przyszłości”, potencjałem, który zostanie wykorzystany do 
budowy przewagi konkurencyjnej; 

− Podobnie Stalk, Evans i Hulman pisali o zdolnościach kluczowych; 
− Hill i Jones o wyróżniających umiejętnościach.  

 W obecnym czasie przedsiębiorstwa zmierzają do tego, aby osiągnąć przewa-
gę konkurencyjną na długi okres. Zasoby i kompetencje tworzą zdolność strate-
giczną przedsiębiorstwa, dając mu możliwość działań trudnych do naśladowania. 
Na rysunku 1 przestawiono ogólny podział zasobów. 
 

ZASOBY

MATERIALNE NIEMATERIALNE

Rzeczowy majątek
Zapasy

Finanse Postawy

Systemy funkcjonalne
Kompetencje

Relacje Możliwości

 
 

Rys. 1. Ogólny podział zasobów 

Źródło: M.J. Stankiewicz, op. cit., s. 105. 

 
 Dla celów niniejszego artykułu uwaga zostanie skupiona na kompetencjach, 
które są niezwykle ważną i kardynalną cechą przedsiębiorstwa oraz ludzi znajdują-
cych się w organizacji. Kompetencje obejmują: wiedzę, która obejmuje wiedzę 
ogólną oraz fachową pracowników i menedżerów, w tym znajomość otoczenia, 
know-how, technologie, metody i techniki konceptualizacji i realizacji działań, bazy 
danych, patenty, tajemnice handlowe, procedury i reguły; doświadczenia wynikają-
ce z dotychczasowych działań, tu również mówimy o umiejętnościach zdobywania 
wiedzy i jej właściwego wykorzystania.  
 Wiedza oraz umiejętne zarządzanie nią dają przedsiębiorstwu możliwości 
działań trudnych do naśladowania. W.J. Otta uważa, że przedsiębiorstwo uzyska 
przewagę konkurencyjną, jeśli będzie umiało skutecznie działać na danym rynku5,  
a to działanie będzie uwarunkowane umiejętnym zarządzaniem wiedzą.  
                                                 

5  W.J. Otta, Strategia eksportowa producenta, Tonik, Poznań 1988, s. 93. 
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2. Zarządzanie wiedzą – podstawa przewagi konkurencyjnej współczesnych 
przedsiębiorstw 

 
 Menedżerowie coraz częściej zarządzając przedsiębiorstwem, traktują wiedzę 
jako zasób dający przewagę konkurencyjną. Wiedza jako zasób organizacji ma 
charakter szczególny. Z jednej strony jest akumulowana przez organizacje, z dru-
giej jednak strony organizacje te nie są w stanie samoistnie jej generować i czynią 
to dzięki ludziom, którzy są ich członkami. Współczesne przedsiębiorstwa traktują 
pracowników jako zasób strategiczny, w który należy inwestować. Wspólną cechą 
przedsiębiorstw jest oparcie ich funkcjonowania na zasobie wiedzy, dlatego też 
można je określić jako organizacje wiedzy6.  
 Wiedza jako zasób to zorganizowany zbiór informacji wraz z regułami ich 
interpretowania. Innymi słowy wiedza to ogół wiadomości i umiejętności posiada-
nych przez daną jednostkę7. Obejmuje ona elementy teoretyczne i praktyczne, 
ogólne zasady i szczegółowe wskazówki postępowania8. Należy jednak pamiętać, 
że informacje to przetworzone dane, 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, informa-
cjami, wiedzą i mądrością przedstawiono na rysunku 2. 
 

Znaki (0,@%) Dane Informacje Wiedza MĄDROŚĆ

 
 

Rys. 2. Hierarchia wiedzy 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Zasoby wiedzy w organizacji to jej aktywa intelektualne. Wiedza to umiejętne 
wykorzystanie informacji, a połączona z intelektem daje mądrość. W takim ujęciu 
mądrość to umiejętne wykorzystanie wiedzy. Proces myślowy, który jest związany 
z analizą wiedzy i jej znaczenia dla organizacji powinien udzielić odpowiedzi na 
trzy fundamentalne pytania: 

− gdzie jest generowana wiedza i w jakich warunkach?  

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

w: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Materiały konferencyjne, red. A. Stabryła 
Wyd. EJB, Kraków 2002, s. 434. 

7  D. Jemielniak, A. K. Koźmiński, Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Pro-
fesjonalne, Warszawa, 2008, s. 25. 

8  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, OE, Kraków 2004, 
s. 35. 
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− co wpływa na to, że jedne organizacje posiadają większą zdolność w zakre-
sie generowania wiedzy niż inne?  

− w jakich warunkach tworzy się ona znacznie wydajniej i pozwala budować 
lepiej potencjał rozwoju oraz konkurencyjność organizacji?  

 Zarządzanie wiedzą jest procesem złożonym, kluczowe elementy tego procesu 
zostały zobrazowane na rysunku 3. 
 

Lokalizowanie wiedzy

Pozyskiwanie wiedzy

Rozwijanie wiedzy

Dzielenie się wiedzą 
i rozpowszechnianie jej

Wykorzystywanie wiedzy

Zachowywanie wiedzy

 
 

Rys. 3. Kluczowe procesy zarządzania wiedzą 

Źródło: G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, OE, Kra-
ków 2004, s. 42. 

 
 Każdy z elementów przedstawionych na rysunku 3 reprezentuje obszar,  
w którym możliwe jest zarządzanie w sposób bezpośredni. Z uwagi na ścisłe zależ-
ności pomiędzy poszczególnymi elementami należy pamiętać, że oddziałując na 
jeden kluczowy proces, wywieramy wpływ na pozostałe. Dlatego menedżerowie 
powinni wiedzieć, że działając w ramach jednego obszaru zarządzania wiedzą, 
muszą zwracać uwagę, jakie skutki działania te przynoszą w innych obszarach. 
 
 
3. Koncepcja budowy systemu zarządzania wiedzą w cukierni Magdalenka  
 
 Jak wynika z wcześniejszych rozważań, zarządzanie wiedzą stanowi jeden  
z bardzo istotnych obszarów uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez przedsię-
biorstwo. Badania przeprowadzone przez Katedrę Teorii Zarządzania SGH wśród 
kadry zarządzającej 500 największych przedsiębiorstw wykazały, że 93% uważa, iż 
umiejętne zarządzanie wiedzą jest warunkiem koniecznym poosiągania i utrzymy-
wania przewagi konkurencyjnej9. 

                                                 
9  W.M. Grudzewski, I.K. Hajduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, War-

szawa 2004, s. 263. 
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Problematyka zarządzania wiedzą nie dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw. Bar-
dzo często małe przedsiębiorstwa zapominają, jak bardzo istotną rolę odgrywa wie-
dza i jej wykorzystywanie w działalności firmy.  
 Warto w tym miejscu nadmienić, że struktura przedsiębiorstw w Polsce to: 
około 40% to mikro, około 11,5% to małe, średnie przedsiębiorstwa stanowią 18% 
oraz duże 30%. Z przytoczonych danych można wysnuć wniosek, że sektor MŚP  
w Polsce ma bardzo istotne gospodarcze znaczenie. 
 Dla celów empirycznych dokonana zostanie analiza systemu zarządzania wie-
dzą w cukierni Magdalenka. Działa ona na rynku myślenickim od 1957 roku i za-
trudnia 20 osób. Dlaczego zainteresowało nas zarządzanie wiedzą w tym przedsię-
biorstwie: 

− jest to przedsiębiorstwo, które się rozwija, wykorzystuje nowe technologie, 
szkoli pracowników; 

− wdraża systemy informatyczne wspomagając w ten sposób zarządzanie in-
formacją; 

− właściciele przywiązują duże znaczenie do kultury organizacyjnej, stylów 
kierowania oraz tworzą stabilne systemy motywacyjne.  

 Cechą charakterystyczną małych przedsiębiorstw jest właściciel, który stano-
wi siłę napędową. On podejmuje decyzje; z przedsiębiorcy, który zakłada organiza-
cję, staje się menedżerem, który nią zarządza. W analizowanej cukierni za wszyst-
kie kluczowe obszary w procesie zarządzania wiedzą odpowiada właściciel we 
współpracy z personelem. 
 Obecnie w przedsiębiorstwie nie ma opracowanego i wdrożonego systemu 
zarządzania wiedzą. Największy nacisk położony jest na lokalizowanie, pozyski-
wanie i wykorzystywanie wiedzy zarówno z otoczenia zewnętrznego, jak i we-
wnętrznego firmy. Lokalizowanie i pozyskiwanie wiedzy odbywa się głównie po-
przez analizę konkurentów, dostawców, pojawienie się nowych produktów. 
Wszystkie informacje pozyskiwane są od dostawców, klientów czy personelu  
i w związku z powyższym wiedza w analizowanym przedsiębiorstwie jest upo-
wszechniana w sposób tradycyjny, czyli od osoby do osoby.  
 W analizowanym przedsiębiorstwie konieczne jest usprawnienie i zmodyfi-
kowanie systemu zarządzania wiedzą. Nie można powiedzieć, że wiedza w anali-
zowanej cukierni nie jest wykorzystywana, ale mogłaby być wykorzystywana le-
piej, by dawała przewagę konkurencyjną. Wybrane obszary, które są wykorzysty-
wane w procesie zarządzania wiedzą w analizowanym przedsiębiorstwie, zostały 
zobrazowane na rysunku 4.  
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Rys. 4. Obszary zarządzania wiedzą w cukierni Magdalenka  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Analizując rysunek 4 należy stwierdzić, że przedsiębiorstwo powinno stwo-
rzyć holistyczny system zarządzania wiedzą, który łączyłby wszystkie obszary.  
W analizowanym przedsiębiorstwie nie ma żadnych mierników, dlatego na ten 
aspekt musi zostać położony duży nacisk. Podczas wywiadu z właścicielem zdu-
miewające było, iż nie jest dokonywana analiza preferencji klientów, lecz tworzone 
są nowe produkty i w zależności od sprzedaży w sposób intuicyjny są wprowadza-
ne. Przedsiębiorca jednak myśli o tym, aby usprawnić system zarządzania wiedzą 
poprzez wdrożenie systemu informatycznego. Główny nacisk ma być położony na 
dbałość o klienta, gdyż to on decyduje, czy przedsiębiorstwo będzie się rozwijało. 
Tylko zadowolony klient będzie generował zyski, dlatego w analizowanym przed-
siębiorstwie planuje się wprowadzenie programu lojalnościowego, który będzie 
przewidywał upusty dla stałych klientów. Ponadto poprzez ankiety przeprowadzane 
będzie badanie preferencji klientów. 
 Ponieważ w analizowanej cukierni nie są wykorzystywane żadne mierniki 
wyników, planowane jest wykorzystanie strategicznej karty wyników – jako kon-
cepcji łączącej wykorzystanie mierników finansowych i pozafinansowych. W więk-
szości przedsiębiorstw zarządzanie opiera się na kwartalnych i rocznych sprawoz-
daniach finansowych. Ideałem byłoby włączenie do modelu rachunkowości finan-
sowej wyceny aktywów niematerialnych i intelektualnych, takich jak: wysoka ja-
kość wyrobów i usług, dobrze wykształcony i motywowany personel, elastyczne  
i przewidywalne procesy wewnętrzne, zadowoleni i lojalni klienci. Taka wycena 
aktywów niematerialnych byłaby przydatna szczególnie teraz, w wieku informacji  
i zarządzania wiedzą, kiedy aktywa te są znacznie ważniejsze dla osiągania prze-
wagi konkurencyjnej niż tradycyjne aktywa rzeczowe.  
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Perspektywa finansowa:
•Stopa wzrostu sprzedaży
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Rys. 5. Model zarządzania wiedzą w cukierni Magdalenka 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R. S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna 
karta wyników, PWN, Warszawa 2002, s. 27-156. 

 
 Strategiczna karta wyników oprócz finansowych mierników wyników prze-
szłych zawiera również mierniki, które pozwalają monitorować to, co wpływa na 
wyniki w przyszłości. Cele i mierniki w SKW wynikają z wizji i strategii organiza-
cji. Rozpatrywane są z czterech punktów widzenia: z perspektywy finansowej, 
klienta, procesów wewnętrznych oraz rozwoju.  
 Wykorzystując SKW jako miernik efektywności i skuteczności realizacji stra-
tegii w analizowanym przedsiębiorstwie, w perspektywie tych czterech fundamen-
tów będzie budowany system zarządzania wiedzą. 
 Model zarządzania wiedzą z wykorzystaniem strategicznej karty wyników  
w cukierni Magdalenka został przedstawiony na rysunku 5. 
 SKW nie jest narzędziem opracowywania strategii przedsiębiorstwa, lecz 
informuje o stopniu wypełnienia przyjętej strategii. W tych czterech obszarach 
powinna być wykorzystywana wiedza, która przyczyni się do uzyskania przewagi 
konkurencyjnej. Pomimo że aktywa niematerialne firmy, w tym wiedza, są trudne 
do wycenienia, to jej właściwe wykorzystanie wpływa na wskaźniki finansowe.  
I tak w analizowanym przedsiębiorstwie należy położyć nacisk na: kulturę organi-
zacyjną, innowacyjność pracowników, systemy motywacyjne. Macierz wykorzy-
stania wiedzy w cukierni Magdalenka została zobrazowana na rysunku 6. 
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Rys. 6. Macierz wykorzystania wiedzy w cukierni Magdalenka  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Efekty wdrożenia systemu zarządzania wiedzą w cukierni Magdalenka to: 

− lepiej doinformowani i umotywowani pracownicy → wzrost wartości pro-
duktów i usług, 

− lepsze wykorzystanie technologii → podniesienie poziomu zadowolenia 
klientów, 

− szybsze podejmowanie decyzji → większa liczba zamówień, 
− skrócenie czasu wdrażania nowych produktów → wzrost udziału w rynku. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Zarządzanie wiedzą odgrywa bardzo istotną rolę w działalności przedsiębior-
stwa. Jest to obszar niezmiernie ważny, a często przez kadrę zarządzającą zapomi-
nany. Niemniej jednak, aby system zarządzania wiedzą był właściwy, należy wdro-
żyć następujące zasady: 

− system ten musi mieć charakter holistyczny, 
− powinien zmieniać aktywa intelektualne w wyniki finansowe, 
− powinien być wspierany przez kulturę organizacyjną, technologię i wyko-

rzystanie mierników,  
− powinien być hybrydowym połączeniem technologii i ludzi. 
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Summary 
 
 The authors present knowledge management and its influence on competitiveness 
of enterprises. The article include knowledge management model in the confectioner’s 
based on the balanced scorecard. 
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KLASTRY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWE JAKO ORGANIZACJE WIEDZY 
 
 
 
1. Innowacje jako podstawa społeczeństwa wiedzy 
 
 W Polsce wielkość nakładów na działalność badawczo-rozwojową w relacji 
do PKB od lat utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 0,5% (w latach 2005-2006 
było to 0,6-0,7%)1. Przeciętne wydatki na B+R w UE-27 wynoszą około 2,1%. Od 
wielu lat ponad 40% nakładów wydają ośrodki badawcze znajdujące się w woje-
wództwie mazowieckim (w 2006 r. w przeliczeniu na mieszkańca 450 zł), a na 
Pomorzu kwota ta wynosi około 200 zł2.  
 Należy zauważyć, że regiony Europy Bałtyckiej (na poziomie NUTS 3)  
w bardzo nierównym stopniu dyskontują fundusze z unii europejskiej na działal-
ność innowacyjną. Wśród 15 regionów UE, które wydają nie mniej niż 3,5% PKB 
na badania i rozwój, 6 regionów znajduje się w Niemczech, 4 w Szwecji oraz 3  
w Finlandii. Pozostałe wydają znacznie poniżej pożądanego poziomu (w tym wo-
jewództwo pomorskie i zachodniopomorskie). A należy zaznaczyć, że z Funduszy 
Strukturalnych ponad 86 mld euro (25% funduszy z ERDF) przeznaczonych jest na 
projekty innowacyjne zarówno w obszarze technologii, jak i rozwoju przedsię-
biorstw i organizacji innowacyjnych3.  
 W Polsce udział przedsiębiorstw innowacyjnych w sektorze przedsiębiorstw 
przemysłowych pod koniec XX wieku przekroczył niewiele ponad 17%, podczas 
                                                 

1 D. Grodzka, A. Zygierewicz, Innowacyjność polskiej gospodarki, „Infos” nr 6 (30), Biu-
ro Analiz Sejmowych 2008 r., s. 1.  

2  Raport o rozwoju i polityce regionalnej, Departament Koordynacji Programów Regio-
nalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2007, s. 36-40.  

3  An innovative and creative future for Europe,”Panoram Inforegio” 2009 nr 29, s. 4-7. 
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gdy w tym czasie średnia dla 15 krajów UE kształtowała się na poziomie przekra-
czającym 50%. Na początku XXI wieku (w latach 2002-2004) udział przedsię-
biorstw innowacyjnych wśród polskich przedsiębiorstw przemysłowych wzrósł do 
poziomu 26,6%, a w 27 państwach zmniejszył się do 41,5% − wynika z badań 
Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu4. Pod względem aktywności innowa-
cyjnej polskie przedsiębiorstwa wyprzedzają jedynie firmy z Malty, Rumunii, Wę-
gier, Bułgarii i Łotwy. Taka sytuacja wynika nie tylko ze słabości kapitałowej pol-
skich przedsiębiorstwa. Do ważniejszych powodów zalicza się nieprzygotowanie 
kadr i absolwentów naszych uczelni do działań innowacyjnych. Jest to wynik także 
bardzo słabych powiązań przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowym. Struktura 
finansowania działań badawczo-rozwojowych w Polsce jest odwrotna niż w UE-27. 
Nie spełnia nawet założeń przyjętych w Strategii Lizbońskiej, zgodnie z którymi 
dwie trzecie nakładów na B+R powinno pochodzić z sektora prywatnego5. 
 
 
2. Istota klastra przemysłowo-usługowego 
 
 Na świecie szczególnie dynamicznie rozwijają się klastry w regionach nad-
morskich i uprzemysłowionych oraz tam, gdzie działają silne ośrodki naukowe.  
W Europie zjawisko to daje się zauważyć w Niemczech, Danii, krajach skandynaw-
skich, a także we Włoszech, Francji i Wielkiej Brytanii. Istotne postępy w rozwoju 
klastrów widać również w Afryce oraz Indiach, krajach Pacyfiku i na Dalekim 
Wschodzie. Odwołując się do przykładu jednej z najdynamiczniej rozwijających się 
gospodarek, należy zauważyć, że regiony nadmorskie stanowią jej główną siłę na-
pędową. Jak obliczył dr James Wang z University of Hong Kong, w Shunde (1.05 
mln mieszkańców) klaster przemysłowy wytwarza 60% światowej produkcji ku-
chenek mikrofalowych, natomiast klaster działający w Shengzhou koordynuje pracę 
około 1000 przedsiębiorstw, a zatrudnionych w nim 50000 osób wytwarza 1/3 
światowej produkcji krawatów, osiągając roczną sprzedaż o wartości 1 miliarda 
euro. W Yingjia z kolei klaser przemysłu lekkiego wytwarza 60% światowej pro-
dukcji guzików. W Fuqing wytwarza się 22% światowej produkcji monitorów 
LCD, a inny klaster wytwarza w Yiwu 5 miliardów par skarpetek i rajstop rocznie6. 
Obok nich funkcjonują klastry portowe, stoczniowe, meblowe, obuwnicze, samo-

                                                 
4  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004, GUS, 

Warszawa 2005, tabl. 2.1 i 2.2.; Science and Technology, Stastistics in focus 61/2007, Eurostat, 
wykres 1.  

5  D. Grodzka, A. Zygierewicz, Innowacyjność polskiej gospodarki, „Infos” nr 6 (30), Biu-
ro Analiz Sejmowych 2008 r., s. 2.  

6  James Wang, New Trends of Port-City, Interactions in China. Dept of Geography, Uni-
versity of Hong Kong. Baltic Ports XI General Assembly 2006. Stockholm, Sweden, May 31, 
2006, s. 5. 
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chodowe, a także… kopie obrazów mistrzów światowego malarstwa ze wszystkich 
epok. W regionach nadmorskich Chin powstała więc nowa przestrzeń gospodarcza, 
generująca wartość dodaną w wyniku synergii rozwoju typowych branż gospodarki 
morskiej oraz przemysłów z nimi całkowicie niezwiązanych7.  
 
 
3. Klastry jako organizacje wiedzy 
 
 O organizacjach przedsiębiorstw łączących się w klastry mówi się od około 30 
lat. Przyjmuje się, że klaster (ang. cluster) przemysłowo-usługowy jest to celowo 
utworzona grupa przedsiębiorstw powiązanych funkcjonalnie w celu osiągnięcia 
wartości dodanej w wyniku synergii działań gospodarczych i organizatorskich, 
których przedmiotem jest projektowanie wspólnych wizji, misji i strategii marke-
tingowych, koordynowanie polityki pozyskiwania kapitału, kształtowanie relacji  
z władzami lokalnymi, otoczeniem politycznym, samorządowym i społecznym.  
 Termin klaster upowszechnił się w krajach anglosaskich i nordyckich. We 
Francji używa się określenia „lokalny system produkcyjny” (systeme productif 
local) lub częściej klaster konkurencyjny (les pôles de compétitivité) zaś we Wło-
szech „okręg uprzemysłowiony" (districto industriale), w Niemczech kompetenz-
netze (sieć firm profesjonalnych)8. Wszystkie te terminy odnoszą się do działają-
cych na pewnym obszarze firm produkcyjnych i usługowych, związanych z okre-
ślonym sektorem gospodarki, lecz współpracujących ze sobą w łańcuchu operacji 
prowadzących do wyprodukowania i dystrybucji określonych wyrobów finalnych. 
W literaturze polskiej naukowcy zajmujący się tym zagadnieniem posługują się 
terminem „grono przedsiębiorstw”. Powszechnym terminem, stosowanym w rolnic-
twie, jest też „grupa producencka”9. 
 We Francji funkcjonują dwa rodzaje klastrów: przemysłowo-naukowe (com-
petitive clusters) oraz naukowe i uczelniane. Wśród 71 działających klastrów w 17 
uczestniczą również instytucje i firmy międzynarodowe. To klastry utworzone 
przez prywatne i państwowe ośrodki badawcze oraz przedsiębiorstwa, w tym firmy 
typu start-up. Klastry w latach 2005-2008 zatrudniały około 10 000 pracowników 
nauki, wydatkowały na badania około 2,8 mld euro (w tym 929 mln euro ze środ-
ków publicznych) i wygenerowały 455 projektów. Aktualnie francuskie klastry 
naukowo-przemysłowe skupiają około 500 przedsiębiorstw zatrudniających obok 

                                                 
7  China-EU trade hits US$272.3 billion in 2006, Xinhua, 2007-01-28.  
8  L’emprunt national : une opportunité pour les pôles de compétitivité, ‘Les pôles de 

compétitivité’, Numéro spécial Janvier- Février 2010, s. 1-2.  
9  M. Grzybowski, Metodyka projektowania i organizowania klasterów przemysłowo-

usługowych w polskich mikroregionach nadmorskich, praca wykonana w ramach projektu ba-
dawczego nr 1 H02D 074 27 na zlecenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w latach 2004-
2005, s. 35.  
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Francuzów również 173 500 pracowników z firm zagranicznych. We Francji działa 
około 3 000 Business Angels. Francuskie klastry naukowo-badawcze zatrudniają 
380 000 pracowników w pełnym wymiarze (full-time equivalent - Fte)10.  
 

 

Rys. 1. Schemat ideowy klastra 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 W Indiach tylko w sferze produkcji działają 2042 klastry integrujące produk-
cję 1,5 mln małych i średnich przedsiębiorstw. 60% ich produkcji przeznaczona jest 
na eksport11. Tylko w jednym regionie Karnataka działa w klastrach 1721 przedsię-
biorstw (w latach 2005-2006 powstało 201 nowych firm), których większość sku-
piona jest w Bangalore. Wartość ich eksportu software przekroczyła 8,35 miliarda 
dolarów US (w latach 2004-2005 było to 6,27 mld USD), a hardware odpowiednio 
551 mln USD oraz 405 mln USD, podczas klastry ICT działające w Indiach wyeks-
portowały software o wartości odpowiednio 22,4 mln USD oraz 17, 2 mld USD12.  
 Zaobserwowano, że istnienie klastrów wpływa stabilizująco na gospodarkę  
i rynek pracy w regionie, w którym on działa, a często zachęca do aktywności in-

                                                 
10  Innovation in France: decisive assets. Agence Francaise Pour les 

InvestisserInternationaux 04_2008, s. 1-3. 
11  Soumya Roy, Shantanu Biswas: Collaborative ICT for Indian Business Clusters, Banga-

lore, WWW 2007 / Poster Paper, s. 1115-1116.  
12  R. C. Purohit, ICT Sektor In Bangalore district and Karnataka State, India, FKCCI, In-

dia, Bangalore 2007, s. 14.  
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westorów zewnętrznych. Z doświadczeń europejskich wiadomo, że poprzez odpo-
wiednią politykę gospodarczą niektóre państwa stymulują powstawanie klastrów  
i zmniejszają w ten sposób różnice w poziomie rozwoju gospodarczego poszcze-
gólnych regionów. Stwierdzono natomiast, że w gospodarkach opartych na wiedzy 
grupowanie się firm innowacyjnych następuje często samorzutnie, ale jako inicja-
tywy regionalne. Najczęściej odbywa się to wokół ośrodka naukowo-badawczego, 
stanowiącego źródło generowania wiedzy. Czasami duży zakład produkcyjny staje 
się przewodnim ośrodkiem rozwoju i wdrożenia nowej technologii. Bazę tego typu 
klastra stanowią ośrodki naukowo-badawcze, które wspólnie z przedsiębiorstwami 
rozwijają wiedzę, aby się nią dzielić (sprzedawać) i wykorzystywać praktycznie 
poprzez wdrożenie do praktyki przemysłowej13. 
 Cechą klastrów opartych na wiedzy jest wysoka koncentracja na ograniczo-
nym obszarze przedsiębiorców, inwestorów i naukowców oraz istnienie między 
nimi częstych kontaktów formalnych (biznesowych) i nieformalnych (konferencje, 
wspólne przedsięwzięcia). Platformą do tych kontaktów są także stowarzyszenia 
branżowe lub regionalne wspierane często ze środków publicznych. Tego typu 
grona przedsiębiorczości najwcześniej zaczęły powstawać w Krzemowej Dolinie.  
Z praktyki gospodarczej wynika, że grupy producenckie wsparte działaniami śro-
dowisk naukowych są organizacjami bardzo efektywnymi. Produkują towary lub 
usługi i dostarczają je na rynek detaliczny, ale również wykorzystując najnowsze 
technologie, kooperują z dużymi przedsiębiorstwami jako dostawcy specjalistycz-
nych komponentów14.  
 
 
4. Klaster naukowo-edukacyjny – założenia ideowe 
 
 Rozwiązaniem, które powinno przełamać niski poziom aktywności polskich 
przedsiębiorstw, może być klaster naukowo-edukacyjny powiązany z przedsiębior-
stwami lub organizacjami branżowymi. Zgodnie z zasadami tworzenia klastra wie-
dzy powinien on posiadać strukturę sieciową. Tworzące go podmioty powinny być 
skoncentrowane na realizacji celu strategicznego polegającego na kreowaniu warto-
ści dodanej poprzez wykorzystanie efektu synergii nauki, edukacji i praktyki. Tego 
typu klaster powinien być organizacją uczącą się i rozwijającą się odpowiednio do 

                                                 
13 M. Grzybowski, Klastery przemysłowo-usługowe jako narzędzie zwiększania dynamiki 

działania przedsiębiorstw na rynku globalnym. w: Dynamiczność warunkiem skutecznego  
zarządzania. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie. Warszawa czerwiec 
2006, s. 19-22.  

14  M. Grzybowski, Kreowanie gron przedsiębiorstw jako metody zapewniającej bezpie-
czeństwo małych i średnich podmiotów gospodarczych na rynku globalnym. Bezpieczeństwo, 
administracja i biznes w kontekście członkowstwa w unii europejskiej. Jurata 11-14 maja 2005, s. 
227-230. 
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potrzeb rynkowych. W klastrze powinno również znaleźć się miejsce dla inkubato-
rów przedsiębiorczości i centrów transferu technologii. Ze względu na słabą pozy-
cję finansową i duże rozproszenie polskich małych i średnich przedsiębiorstw  
w tego typu klastrze powinny być realizowane funkcje pozyskiwania funduszy na 
rynku venture capital (VC)/private equity (PE). Niezwykle ważną rolę w klastrze 
powinien odgrywać ośrodek badawczy analizujący fazy rozwoju przedsiębiorstw 
działających w klastrze i jego otoczeniu (współpracujących lub kooperujących). 
Jego zadaniem jest obserwacja faz rozwoju przedsiębiorstwa i wspomaganie go  
w sytuacjach kryzysowych. Ważnym zadaniem tego elementu klastra jest organiza-
cyjne i finansowe wspomaganie firmy w zależności od poziomu rozwoju (Start-up, 
Expansion, Replacement, Buyout). Należy przy tym podkreślić, że w przypadku 
dużej dynamiki rozwoju przedsiębiorstwa zadaniem klastra jest przygotowanie 
kadry poprzez edukację i działalność doradczą do działania w organizacji o wyso-
kiej dynamice wzrostu (kadra menedżerska często traci kontrolę nad organizacją).  
 Sprawnie działający klaster powinien mieć oparcie w polityce państwa,  
a szczególnie w samorządzie lokalnym i administracji. Ważna jest również współ-
praca z samorządami gospodarczymi. Istotnym zadaniem klastrów naukowo-
edukacyjnych jest tworzenie przyjaznego środowiska. Uczelnie wyższe powinny 
wykorzystać tworzenie klastrów do kreowania otoczenia przyjaznego dla uczelni, 
głównie poprzez politykę typu corporate governance. Działalność przyjazna dla 
otoczenia społecznego i gospodarczego powinna umacniać pozycję klastrów i two-
rzących je podmiotów.  
 W praktyce mówi o tzw. klastrach trzy-, dwu- i jednogwiazdkowych, w któ-
rych każda z gwiazdek odnosi do obszaru działania (rozmiar klastra, specjalizacja 
oraz użyteczność regionalna). W największych pracuje od ponad 60 tys. do ponad 
110 tys., a nawet 140 tys. osób. W mniejszych ponad 40 tys. osób, a w najmniej-
szych po kilkaset osób.  
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 In the paper author presents enterprice-service clusters as market oriented organi-
zations based on the knowledge. Thanks to the integrated research and education activ-
ity with the economy practice the research and the business synergy is possible. 
 

Translated by Marek Grzybowski 
 



 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  597 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG NR  57 2010 
 
 
 
 
EDYTA GWARDA-GRUSZCZYŃSKA 
Katedra Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 
katzarz@uni.lodz.pl 
 
 
 

ZNACZENIE OCHRONY WIEDZY I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PROCESIE 
BUDOWY PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
  Wiedza to wyjątkowy zasób niematerialny o znaczeniu strategicznym. Prze-
kształcana może być w innowacje, nowe technologie, oryginalne projekty, może 
być również wykorzystywana do tworzenia pozostałych działań, które zapewnią 
przedsiębiorstwom przewagę nad innymi konkurentami. Wiele przedsiębiorstw 
obecnie uważanych za liderów rynkowych właśnie na tej podstawie zbudowało 
swoją silną pozycję.  
 Ponieważ wiedza jest zasobem szczególnie cennym i trudnym do imitowania, 
powszechnie mnożą się praktyki jej wykradania i powielania. Narastającej fali nie-
pożądanych procederów związanych z zachwianiem bezpieczeństwa wiedzy posia-
danej przez przedsiębiorstwa lub jej efektów (np. innowacji, nowych technologii, 
oryginalnego wzornictwa) sprzyja rozwój technologii teleinformatycznych i komu-
nikacyjnych. Procesom przestępczości w zakresie naruszania bezpieczeństwa stra-
tegicznych zasobów przedsiębiorstw sprzyjają takie zjawiska, jak: powszechny 
dostęp do informacji dzięki rozwojowi i upowszechnieniu Internetu, gromadzenie 
przez przedsiębiorstwa informacji w wersji elektronicznej w postaci baz danych, 
przenoszenie produkcji, centrów badawczych do krajów rozwijających się czy brak 
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świadomości wielu przedsiębiorców w zakresie konieczności ochrony wiedzy  
i własności intelektualnej1.  
 Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na rosnące znaczenie problemu 
ochrony wiedzy i własności intelektualnej w budowaniu przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstw, na zagrożenia wynikające z niedostatecznej ich ochrony oraz moż-
liwości przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania różnych form ochrony tych cen-
nych zasobów strategicznych.  
 
 
1. Wiedza i własność intelektualna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw 
 
 Zgodnie z teorią zasobową wiedza jest traktowana jako zasób wyjątkowy, 
którego odpowiednie wykorzystanie może doprowadzić do podniesienia efektyw-
ności, skuteczności i konkurencyjności przedsiębiorstwa2. Wartość przedsiębiorstw 
zależy współcześnie od wiedzy pracowników, informacji zawartych w bankach 
danych czy ilości i jakości patentów, zarejestrowanych znaków towarowych, wzo-
rów przemysłowych, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo3. Wiedza jest informacją 
przekształconą w zdolność do skutecznego działania, a tego typu działanie, jak 
pokazują przykłady firm Google, Microsoft, Toyota, niejednokrotnie przynoszą 
efekty w postaci przewagi konkurencyjnej na rynku4.  
 Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa to złożony, długofalowy 
proces, który wymaga dokładnej analizy zasobów i umiejętności firmy oraz możli-
wości i zagrożeń pojawiających się w jej otoczeniu. Często zdarza się, że przedsię-
biorstwa w ramach własnych zasobów nie posiadają wystarczającej wiedzy, żeby 
uzyskiwać przewagę nad konkurentami. Powszechnym zjawiskiem, umożliwiają-
cym przyspieszenie procesu budowy przewagi konkurencyjnej, stało się więc ko-
rzystanie z wiedzy lub własności intelektualnej innych, podejmowanie współpracy 
z dostawcami, kooperantami, klientami, instytutami badawczo-rozwojowymi, 
uczelniami itp. Taka współpraca umożliwia pozyskania odpowiedniej wiedzy lub 
praw do własności intelektualnej i przekształcenie ich w skuteczne działania.  
 Współpraca staje się coraz bardziej powszechnym narzędziem konkurowania 
między innymi dzięki nieograniczonemu dostępowi do Internetu oraz nowocze-
snych technologii telekomunikacyjnych. Dzięki tym technologiom skraca się czas 

                                                 
1  W skład pojęcia własność przemysłowa wchodzą takie elementy jak: wynalazek, wzór 

użytkowy, wzór zdobniczy, wzór przemysłowy, znak towarowy. Własność intelektualna to ina-
czej własność przemysłowa oraz prawa autorskie. 

2  G. Hamel, C.K. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 
1999, s. 5. 

3  J. Baruk, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warsza-
wa-Toruń 2006, s. 18-24. 

4  Ranking najbardziej innowacyjnych firm, „Business Week”, kwiecień 2006. 
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dostępu do niezbędnych informacji, wiedzy i pozostałych zasobów partnerów. Mi-
mo niepodważalnych zalet mogą one jednak stanowić zagrożenie dla własności 
intelektualnej i wiedzy, które są sednem współpracy partnerskiej. Zagrożenie to 
zwiększa się w sytuacjach kryzysowych, kiedy przedsiębiorstwa podlegają coraz to 
silniejszej potrzebie walki konkurencyjnej, a z powodu koncentracji na tej właśnie 
walce problemy związane z ochroną własności intelektualnej i wiedzy schodzą na 
drugi plan5.  
 Skutki braku ochrony wiedzy i własności intelektualnej mogą być tragiczne  
i prowadzić do utraty pozycji konkurencyjnej i problemów finansowych przedsię-
biorstwa. Toteż niezwykle ważne jest, aby menedżerowie w sposób ciągły podej-
mowali działania mające na celu ochronę wiedzy i własności intelektualnej.  
 
 
2. Tendencje w zakresie ochrony wiedzy i własności intelektualnej  

oraz konsekwencje jej braku  
 
 Wiele przedsiębiorstw i instytucji badawczych, zauważając problem bezpie-
czeństwa wiedzy i własności intelektualnej jako zasobów strategicznych ułatwiają-
cych budowanie pozycji konkurencyjnej oraz próbując określić zagrożenia z nim 
związane, prowadzi badania w tym zakresie. Jednym z takich przedsiębiorstw jest 
firma McAfee, która w 2009 roku przeprowadziła badania dotyczące aspektów 
bezpieczeństwa gospodarek opartych na informacji. Badania te dowodzą, że z po-
wodu globalnej recesji na świecie zwiększyło się zagrożenie bezpieczeństwa wła-
sności intelektualnej. Zdaniem autorów badania, zjawiska szczególnie ważne,  
a jednocześnie stanowiące duże zagrożenie dla wielu przedsiębiorstw, to kradzież 
danych i cyberprzestępczość. Straty firm w obszarze własności intelektualnej nimi 
spowodowane przekraczają bilion dolarów. Z przywoływanego raportu firmy McA-
fee wynika, że6: 

1. Recesja zwiększa zagrożenie własności intelektualnej − globalny kryzys fi-
nansowy i jego wpływ na bezpieczeństwo kluczowych danych, takich jak 
własność intelektualna, jest przedmiotem poważnego zaniepokojenia 
przedsiębiorstw. 39% respondentów uważa, że w obecnej sytuacji gospo-
darczej kluczowe informacje są zagrożone w dużo większym stopniu niż 
dotychczas. 

                                                 
5  K. Jędrzejewska, Własność intelektualna na wagę złota? Brief [on-line] 7.09.2009, [do-

stęp: 23.02.2010]. Dostępny w Internecie: www.brief.pl/wiadomosci/in-brief/art1305, wlasnosc-
intelektualna-na-wage-zlota.html  

6  Raport: Unsecured Economies: Protecting Vital Information, [on-line], McAfee 2009  
[dostęp: 20.01.2010]. Dostępny w Internecie: http://resources.mcafee.com/content/ NAUnsecure-
dEconomiesReport  
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2. Zróżnicowane zaangażowanie w ochronę kluczowych informacji – przed-
siębiorstwa z krajów rozwijających się przywiązują większą wagę do 
ochrony własności intelektualnej i inwestują w nią więcej niż podobne fir-
my zachodnie. W Brazylii, Chinach i Indiach wydaje się na bezpieczeń-
stwo więcej niż w Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA czy Japonii. 74% 
respondentów z Chin i 68% respondentów z Indii dokonało inwestycji  
w bezpieczeństwo własności intelektualnej w celu zwiększenia konkuren-
cyjności. 

3. Własność intelektualna stanowi obecnie rodzaj międzynarodowej waluty  
− własność intelektualna staje się nowym celem cyberprzestępców. Eks-
perci twierdzą, że odnotowano wzrost liczby przypadków naruszenia bez-
pieczeństwa danych korporacyjnych przez zorganizowane grupy przestęp-
cze. Cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują zaawansowane techniki 
phishingu do ataku na członków zarządów przedsiębiorstw. 39% respon-
dentów za najważniejsze zadanie uznaje ochronę własności intelektualnej 
przed próbami jej wykradania. 

4. Pracownicy kradną własność intelektualną dla pieniędzy oraz by zyskać 
przewagę na rynku pracy − rośnie liczba pracowników, którzy mając pro-
blemy finansowe, decydują się na kradzież kluczowych danych przedsię-
biorstwa. W warunkach globalnej recesji, wobec groźby utraty pracy i ma-
lejącej możliwości normalnego zatrudnienia „cybernetyczne krety” wykra-
dają dane, które mogą być atrakcyjne dla przyszłych pracodawców, by 
zwiększyć swą wartość na rynku pracy. Według 42% respondentów, zwal-
niani pracownicy stanowią największe zagrożenie dla kluczowych infor-
macji. 

5. Bezpieczeństwo własności intelektualnej a geografia − uwarunkowania 
geopolityczne mają wpływ na percepcję kwestii bezpieczeństwa informa-
cji. Badane firmy uznały Chiny, Pakistan i Rosję za strefy podwyższonego 
ryzyka z licznych powodów o naturze prawnej, kulturowej i gospodarczej. 
Z tego powodu 26% respondentów unika przechowywania swej własności 
intelektualnej w Chinach. Zarazem aż 47% respondentów z Chin uważa, że 
największe zagrożenie dla ich własności intelektualnej stanowią Stany 
Zjednoczone. 

 Inni eksperci również podkreślają zwiększenie zagrożenia bezpieczeństwa 
najważniejszych informacji, jakie utrzymywane są w przedsiębiorstwach i stanowią 
ich zasoby strategiczne. Naukowcy z Centrum Edukacji i Badań Wiarygodności  
i Bezpieczeństwa Informacji (CERIAS − Center for Education and Research in 
Information Assurance and Security) Uniwersytetu Purdue przeprowadzili badanie 
ankietowe ponad 800 menedżerów do spraw informatyki z: USA, Wielkiej Brytanii, 
Niemiec, Japonii, Chin, Indii, Brazylii i Dubaju. Podczas badania skupiono się na 
źródłach wiedzy i informacji, takich jak różne formy własności intelektualnej, miej-
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scach ich przechowywania, sposobie przesyłania oraz okolicznościach utraty. We-
dług oceny badanych firm tylko w 2008 roku łączne straty związane z utratą wła-
sności intelektualnej sięgnęły 4,6 mld dolarów, natomiast wydatki na likwidację 
skutków naruszenia bezpieczeństwa sięgnęły 600 mln dolarów. Badanie wykazało 
również, że firmy w ogromnej mierze nie zdają sobie sprawy ze skali strat i warto-
ści swojej własności intelektualnej. Zdaniem przedstawicieli CERIAS własność 
intelektualna ma wymierną wartość handlową − tak jak złoto, diamenty czy ropa 
naftowa, a jej kradzież może mieć poważne konsekwencje ekonomiczne7.  
 
 
3. Sposoby ochrony wiedzy i własności intelektualnej 
 
 Wszystkie wspomniane zagrożenia, z którymi borykają się przedsiębiorstwa 
na całym świecie, oraz dążenie wielu firm do budowania swojej przewagi konku-
rencyjnej na bazie zasobów niematerialnych (zasobów wiedzy) powodują, że zna-
czenie ochrony własności intelektualnej rośnie i staje się zasadniczym problemem 
lub kwestią strategiczną dla wielu przedsiębiorstw. Część z nich w zależności od 
możliwości finansowych i stopnia świadomości w zakresie tego problemu podejmu-
je wiele działań, które mają na celu zabezpieczenie zasobów wiedzy. Zabezpiecze-
nie wiedzy i własności intelektualnej jest szczególnie ważne w przypadkach, kiedy 
przedsiębiorstwa posiadają własne wynalazki, innowacje lub technologie; widzą 
potrzebę zarządzania posiadaną wiedzą i własnością intelektualną; nie mają wystar-
czających zasobów i korzystają z cudzej własności intelektualnej.  
 Ochrona omawianych zasobów strategicznych może mieć dwa aspekty: for-
malny i faktyczny8. Ochrona formalna polega na zgłoszeniu konkretnego projektu 
wynalazczego albo znaku towarowego w Urzędzie Patentowym i uzyskaniu nań 
odpowiedniego tytułu ochronnego. W naszym kraju udzielane są głównie trzy ro-
dzaje tytułów ochronnych9: patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użyt-
kowe i znaki towarowe oraz prawa rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń 
geograficznych i topografii układów scalonych. 
 Każdy z nich oprócz rejestracji oznaczenia geograficznego daje przedsiębior-
stwu monopol prawny na korzystanie z chronionego nim dobra. Ograniczenie prze-
strzenne polega na tym, że tytuł ochronny obowiązuje na danym terytorium. 
 Obok ochrony formalnej przedsiębiorstwa mogą stosować ochronę faktyczną, 
która polega na objęciu danego dobra stanem tajemnicy (tzw. know-how). Ten 

                                                 
7  Strona internetowa CERIAS, [on-line] Purdue University [dostęp: 25.02.2010]. Dostępne 

w internecie: http://www.cerias.purdue.edu  
8  A. Szewc, K. Zioło, M. Grzesiczak, Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, 

PARP, Warszawa 2006, s. 13-16.  
9  Informacje Urzędu Patentowyego RP [on-line][dostęp: 23.02.2010]. Dostępne w interne-

cie: www.uprp.pl/polski  
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rodzaj ochrony ma szczególne znaczenie w przypadku zagrożenia cyberprzestęp-
czością i elektronicznym handlem danymi. Jak pokazują prezentowane powyżej 
wyniki badań firmy McAfee, sami pracownicy niejednokrotnie uczestniczą w pro-
cederze wykradania danych, toteż aby efektywnie i skutecznie zapobiegać wykra-
daniu informacji, ważne jest uregulowanie związanych z tym spraw wewnątrz 
przedsiębiorstwa odpowiednimi dokumentami, regulaminami i umowami zawiera-
nymi z pracownikami. 
 Nie tylko ochrona, ale i skuteczne zarządzanie wiedzą i własnością intelektu-
alną może stać się elementem budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. 
Udzielanie licencji, koncesji i zezwoleń na ich wykorzystanie przez osoby trzecie, 
udostępnianie know-how oraz sprzedaż posiadanych praw lub udziałów w tych 
prawach może stanowić źródło dodatkowej wartości firmy. W tym celu przedsię-
biorstwa mają możliwość negocjowania i podpisania różnego rodzaju umów z wy-
branym partnerem. Umowy te mogą być stosowane na różnych etapach ochrony 
własności intelektualnej wynalazku. Do kontraktów tych należą umowy10:  

− licencyjne − licencja oznacza, że osoby trzecie mogą legalnie korzystać  
z chronionego rozwiązania. O rodzaju licencji rozstrzygają strony umowy. 
Charakter i zakres licencji powinien być jasno określony w umowie. Prawo 
własności przemysłowej, jak i ustawa o prawie autorskim nie zawierają po-
stanowień określających szczegółowo treści umowy licencyjnej. Umowa mu-
si jednak zawierać upoważnienie licencyjne, w przeciwnym razie nie będzie 
umową licencyjną.  

− quasi-licencyjne, stanowiące zezwolenie na korzystanie z cudzego wynalazku, 
jeszcze wprawdzie niechronionego patentem, lecz już zgłoszonego w Urzę-
dzie Patentowym do opatentowania. Wytłumaczeniem potrzeby uzyskania 
zezwolenia właściciela wynalazku na korzystanie z takiego wynalazku jest to, 
że po udzieleniu patentu jego moc obejmuje także okres pomiędzy zgłosze-
niem do Urzędu Patentowego a udzieleniem patentu. Do umów tego typu sto-
suje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej. Treść umowy quasi-
licencyjnej jest podobna do treści umowy licencyjnej. Różnice związane są  
z faktem, że przedmiotem umowy licencyjnej jest wynalazek już opatentowa-
ny, zaś przedmiotem umowy quasi-licencyjnej − wynalazek oczekujący na 
opatentowanie.  

− sublicencyjne, dotyczące stosunku licencyjnego o szczególnej, bo trójstronnej, 
a przy tym hierarchicznej strukturze. Stronami są: licencjodawca (np. upraw-
niony z patentu), licencjobiorca oraz osoba trzecia zwana „sublicencjo bior-
cą” („podlicencjobiorcą”). Jest to licencja udzielona osobie trzeciej nie przez 

                                                 
10  A. Szewc, K. Zioło, M. Grzesiczak, Umowy jako prawne narzędzie… op.cit., s. 59-70. 

Patrz również: Katarzyna Poloczek, Umowa licencyjna [on-line] Wieszjak.pl 31.10.2009 [dostęp: 
18.12.2009]. Dostępne w internecie: http://prawo-autorskie.wieszjak.pl/prawa-autorskie/ 
208444,Umowa-licencyjna.html 
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np. właściciela patentu, ale przez licencjobiorcę za zgodą właściciela. Subli-
cencja opiera się na prawie licencjobiorcy, co ma istotny wpływ na jej zakres. 
Jeżeli licencjobiorca uzyskał licencję ograniczoną, np. produkcyjną, to tylko 
w tych ramach może upoważnić sublicencjobiorcę do korzystania z wynalaz-
ku. Nie może go upoważnić do wprowadzania wytworzonych wyrobów do 
obrotu. 

− know-how, dotyczące objęcia projektu stanem tajemnicy; ich celem jest ujaw-
nienie wiedzy posiadanej przez przedsiębiorstwo innym. Powodem ich zawie-
rania jest fakt, że osoba trzecia, chcąc zastosować poufny projekt, musi po-
siąść wiedzę o jego istocie. Legalne jej zdobycie bez zgody posiadacza ta-
jemnicy jest na ogół trudne, natomiast bezprawne jej zdobycie stanowi czyn 
nieuczciwej konkurencji. Ponadto uzyskanie szczegółów od jej posiadacza 
daje możliwość poznania wszystkich szczegółów tajemnicy. W przypadku te-
go rodzaju umów stosuje się, podobnie jak do umów quasi-licencyjnych,  
− odpowiednio przepisy o umowach licencyjnych. 

 
  
Podsumowanie 
 
 W sytuacji kryzysu gospodarczego firmy stoją przed koniecznością ograni-
czania wydatków i redukcji liczebności personelu. Myśląc o przyszłości, nie po-
winny jednak traktować utrzymywania i wprowadzania środków bezpieczeństwa 
jako źródła kosztów, lecz jako niezbędny element prowadzenia działalności i bu-
dowy pozycji konkurencyjnej. Z cytowanych badań wynika, że w Brazylii, Japonii 
czy Chinach kluczem do sukcesu i bezpieczeństwa danych dotyczących zasobów 
wiedzy czy własności intelektualnej jest możliwość ich bezpiecznego przechowy-
wania za granicą (60% respondentów z Chin). Identyczne działania podejmują fir-
my z USA. Takie podejście do ochrony bezpieczeństwa wiedzy i własności intelek-
tualnej stanowi szansę dla rozwoju polskich i europejskich przedsiębiorstw. Zarów-
no Polska, jak i inne kraje Europy Środkowej stały się ważnym zapleczem outsour-
cingowym dla międzynarodowych koncernów, zarówno w obszarze produkcji, jak  
i przetwarzania danych. Przedsiębiorstwa z naszego regionu mają dostęp do pouf-
nych informacji firm niemieckich, amerykańskich, brytyjskich, a nawet chińskich  
i japońskich. Utrzymanie takiej pozycji będzie wymagać stworzenia i utrzymania 
przez polskie firmy systemów bezpieczeństwa spełniających najwyższe standardy,  
a co za tym idzie − zwiększenia świadomości oraz zmian strategii w zakresie 
ochrony własności intelektualnej.  
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THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE AND INTELLECTUAL PROPERTY 
PROTECTION IN COMPETITIVE ADVANTAGE CREATION PROCESS 

 
 

Summary 
 
 The aim of this article is to underline the need for knowledge and intellectual 
property protection in terms of competitive advantage creation. Most recent threats 
connected with knowledge security and its protection are analyzed and discussed based 
on provided research and reports in this field. 
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TECHNOLOGIE SPOŁECZNOŚCIOWE JAKO CZYNNIK BUDOWANIA 
KONKURENCYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

TURYSTYCZNYCH  
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Zaostrzająca się konkurencja na rynkach turystycznych zmusza firmy do po-
szukiwania nowych sposobów radzenia sobie z tą niezwykle wymagającą sytuacją. 
Firmy podejmują działania w zakresie budowania sieci, z partnerami i klientami 
budują dynamicznie relacje, które wraz z umiejętnością aktywnego i reaktywnego 
rozwoju produktów turystycznych są współcześnie krytycznym czynnikiem budo-
wania konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych1. Trudno wyobrazić sobie, 
żeby współcześnie działania te mogły obejść się bez wsparcia ze strony technologii 
informacyjnych, tym bardziej że – jak zauważa M. Bednarczyk – sukces współcze-
snych przedsiębiorstw zależy w coraz większym stopniu od dostrzegania i wyko-
rzystywania szans, które leżą raczej w otoczeniu wirtualnym niż realnym2. 
 Poszukiwania informatycznych rozwiązań wspierających działania firm tury-
stycznych w naturalny sposób prowadzą do najnowszych rozwiązań społeczno-
ściowych, czyli takich technologii, które wspierają komunikację i współpracę mię-

                                                 
1  D. Buhalis, R. Law, Progress in information technology and tourism management: 20 

years on and 10 years after the Internet - The state of eTourism research, Tourism Management 
29 (2008) 609-623, s. 619. 

2 M. Bednarczyk, Wpływ otoczenia komunikacyjnego na redefinicje strategii konkurencyj-
nej polskich przedsiębiorstw, w: Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku, 
Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 239-243, p. 239.  



Sebastian Kopera 512 

dzy ludźmi3. Jest to przejaw zjawiska Web 2.0, znanego w branży turystycznej jako 
Podróże 2.0 (Travel 2.0)4. Wspomniana naturalność wynika ze zmian, jakie mają 
miejsce na współczesnych rynkach, przejawiających się m.in. wzrostem znaczenia 
klientów i ich aktywności w procesie kształtowania oferty, powszechności zastoso-
wań rozwiązań społecznościowych, a także ich potencjalnych korzyści5. 
 Potencjał rozwiązań społecznościowych w budowaniu konkurencyjności wy-
daje się być bardzo duży, choć – jak wynika z obserwacji praktyki gospodarczej  
– niewiele podmiotów w sposób aktywny wykorzystuje te rozwiązania, a jeszcze 
mniej robi to rzeczywiście efektywnie. 
 W związku z tym celem artykułu jest próba odpowiedzi na następujące pyta-
nia: Jakie znaczenie mają technologie społecznościowe (TS) dla budowania konku-
rencyjności małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych w Polsce? Jak te na-
rzędzia wpisują się w architekturę infoprzestrzeni badanych organizacji? Jakie są 
bariery efektywnego wykorzystania tych technologii w polskim przemyśle tury-
stycznym? Poszukiwania odpowiedzi na te pytania będą prowadzone w oparciu  
o wyniki badań zrealizowanych przez Zespół Katedry Zarządzania w Turystyce UJ 
pod kierownictwem prof. dr hab. Małgorzaty Bednarczyk w ramach projektu nr N 
N 115 3730 33 pt. Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy. 
 
 
1. Metodyka badań 
 
 Jednym z celów wspomnianego projektu badawczego KZwT UJ było opraco-
wanie metodyki diagnozowania gospodarki turystycznej opartej na wiedzy, w tym 
modelu, który umożliwiałby identyfikację źródeł przewag konkurencyjnych pol-
skich firm turystycznych, gmin i regionów na globalnym rynku turystycznym oraz 
identyfikację szans i zagrożeń wzrostu/spadku konkurencyjności Polski na global-
nym rynku turystycznym. W toku badań przygotowano listę 27 czynników pozwa-
lających na ocenę zewnętrznych i wewnętrznych dźwigni konkurencyjności małych 
i średnich przedsiębiorstw turystycznych (MŚPT). Lista czynników konkurencyjno-
ści stała się następnie podstawą budowy kwestionariusza ankietowego, za pomocą 
którego przebadano 74 firmy turystyczne z całej Polski świadczące usługi: gastro-
nomiczne, noclegowe i pośrednictwa turystycznego (biura podróży).  

                                                 
3  M. Bächle, Social Software, Informatik-Spectrum 2006, Volume: 29, Issue: 2, April,  

pp. 121-124. 
4  Por.: D. Grossman, Travel 2.0: Social networking takes a useful turn, USToday, 

26.01.2007, www.usatoday.com, data odczytu 20.02.2010.  
5  Korzyści ze stosowania rozwiązań społecznościowych przez firmy turystyczne zostały 

omówione w: S. Kopera, Social software In information environment of tourist enterprise,  
w: B.F. Kubiak, A. Korowicki (red.), Information Management, Gdańsk University Press, Gdańsk 
2009, pp. 421-429. 
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 Respondenci (menedżerowie firm z badanej próby), wypełniając otrzymany 
kwestionariusz, oceniali w 5-stopniowej skali Likerta stan rozwoju każdego czyn-
nika kształtującego wewnętrzne i zewnętrzne dźwignie konkurencyjności, a także 
ich zmiany w okresie 3 lat poprzedzających przeprowadzone badania. 
 Uzyskane wyniki zostały poddane obróbce statystycznej, która pozwoliła  
− poza prostym opisem statystycznym – wskazać również pewne zależności i kore-
lacje między badanymi czynnikami i ich grupami. 
 W niniejszym opracowaniu omówione zostaną wyniki tych badań dotyczące 
jednego ze wspomnianych czynników: wpływu zastosowań technologii społeczno-
ściowych na konkurencyjność przedsiębiorstw w badanej próbie wraz z najważniej-
szymi powiązaniami tego czynnika z pozostałymi. 
 
 
2. Omówienie wyników 
  
 Wielkości luki w zakresie wykorzystania TS do budowania konkurencyjności 
wynosi 2, co oznacza, że jej rozmiar jest umiarkowany. Warto wspomnieć, że jest 
to najgorszy wynik, jaki został zanotowany w obszarze technologicznych dźwigni 
konkurencyjności. Średni stopień wpływu TS na konkurencyjność może oznaczać 
jedną z trzech okoliczności: firmy rzadko stosują w swojej działalności tego typu 
rozwiązania (niezależnie od jakości ich zastosowań); firmy wykorzystują omawiane 
technologie ze średnią efektywnością (co wiąże się zwykle z przeciętną jakością 
zastosowań) i to niezależnie od popularności tych rozwiązań; w końcu możliwe są 
obie te sytuacje. Z obserwacji praktyki gospodarczej, jak również prowadzonych 
badań empirycznych wynika, że najbliższa prawdy jest odpowiedź trzecia: popular-
ność rozwiązań społecznościowych w MŚPT jest niewielka czy wręcz mała, a ja-
kość poszczególnych zastosowań jest daleka od ideału. Firmy w ograniczonym 
stopniu wykorzystują dostępne technologie społecznościowe. Jeśli już po nie sięga-
ją, to są to zwykle rozwiązania najprostsze, najtańsze i służące głównie szybkiej 
komunikacji (np. komunikatory internetowe), choć oceny dotyczące ich efektywno-
ści, zwłaszcza w przypadku biur podróży, są podzielone. W szczątkowej formie 
natomiast pojawiają się narzędzia bardziej zaawansowane, takie jak blogi czy fora 
internetowe.  
 Można przypuszczać, że źródłem takiego stanu rzeczy jest niska świadomość 
możliwości tych rozwiązań, jeśli chodzi o kształtowanie potencjału konkurencyjne-
go firmy, jak również dostępnej gamy możliwych do wykorzystania technologii. 
Narzędzia te są relatywnie nowe (zwłaszcza w biznesie), niewiele jest badań na 
temat ich profesjonalnego wykorzystania, a te istniejące nie są do końca zweryfi-
kowane i rozpowszechnione na polskim gruncie. Brakuje wiedzy i specjalistów, 
którzy mogliby wspierać w tym zakresie firmy turystyczne. Na korzyść tej ostatniej 
tezy przemawia korelacja dynamiki omawianego czynnika z dostępnością wykwali-



Sebastian Kopera 514 

fikowanej kadry pracowniczej na rynku lokalnym, która jest jedną z zewnętrznych 
dźwigni konkurencyjności na rynku turystycznym. Wiedza jest krytycznym czynni-
kiem wykorzystania rozwiązań społecznościowych do rozwoju firmy, jej oferty,  
a także jej relacji z otoczeniem, a jej „nośnikiem” są wysoko wykwalifikowani 
specjaliści. Ich brak na lokalnym rynku pracy będzie poważnie ograniczał możliwo-
ści wykorzystania omawianych rozwiązań dla budowania konkurencyjności MŚPT. 
Można się więc spodziewać, że wzrost dostępności wysoko wykwalifikowanych 
informatycznie kadr będzie sprzyjał adaptowaniu tego typu rozwiązań przez firmy 
turystyczne.  
 Pomimo średniej luki kompetencyjnej badanych przedsiębiorstw w zakresie 
efektywności zastosowania technologii społecznościowych optymizmem może 
napawać fakt, że w ostatnich latach dokonał się w tym obszarze potęp. W porówna-
niu z innymi badanymi czynnikami jego dynamika jest relatywnie niska (+0,63), ale 
świadczy o tym, że firmy powoli przekonują się także i do tych rozwiązań.  
 Wydaje się, że w przypadku rozwoju zastosowań rozwiązań społecznościo-
wych w firmach turystycznych pewną rolę odgrywa samorząd lokalny, co potwier-
dza umiarkowana korelacja dynamiki badanego czynnika oraz dynamiki zmian 
aktywności samorządu gminnego w zakresie tworzenia warunków rozwoju przed-
siębiorstw turystycznych. Pomocne w tym zadaniu może okazać się również stoso-
wanie przez samorządy gospodarcze systemów informatycznych, w tym Internetu, 
do tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorstw turystycznych. Zmiany w tym 
zakresie są w umiarkowany sposób skorelowane z poziomem badanego czynnika. 
Podobną korelację można zaobserwować także między dynamiką zmian obu tych 
czynników. Wydaje się, że stosowanie omawianych rozwiązań informatycznych 
przez samorządy gospodarcze może pełnić funkcję edukacyjną w stosunku do 
przedsiębiorstw, zwłaszcza gdy wśród nich znajdą się rozwiązania społecznościo-
we. Warto zwrócić uwagę na fakt, że poza funkcją edukacyjną tych zastosowań 
niezwykle ważny może okazać się również ich wpływ na aktywizację uczestnictwa 
małych i średnich firm turystycznych we współtworzeniu warunków rozwoju śro-
dowiska prowadzenia działalności gospodarczej. 
 Z przeprowadzonych badań wynika, że firmy, w których wykorzystanie tech-
nologii społecznościowych w ostatnich latach wzrosło, nieco lepiej niż inne firmy 
oceniały obecny poziom aktywności samorządów gminnych w zakresie tworzenia 
warunków do rozwoju przedsiębiorstw turystycznych. Może to świadczyć o tym, że 
firmy te są generalnie bardziej otwarte na otoczenie lub lepiej przygotowane na 
korzystanie ze wsparcia samorządów. Nie wydaje się jednak, by same technologie 
społecznościowe i umiejętność ich wykorzystania miały tu szczególne znaczenie, 
choć ich stosowanie niewątpliwie świadczy o innowacyjnym i aktywnym podejściu 
do prowadzenia działalności gospodarczej 
 Aktywizacja badanych przedsiębiorstw w realizacji celów zewnętrznych, 
związana często z koniecznością budowania relacji zewnętrznych, to obszar, które-
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go rozwój mógłby niewątpliwie skorzystać na stosowaniu przez MŚPT rozwiązań 
społecznościowych. Jednak w praktyce – jak pokazują badania – ich wzajemne 
powiązanie jest raczej ograniczone: korelacja dynamiki zmian wpływu rozwiązań 
społecznościowych na konkurencyjność z dynamiką zmian zaangażowania firmy  
w tworzenie i realizację strategii rozwoju turystyki na obszarze gminy jest słaba. 
Nieco lepiej w tym kontekście wypada korelacja luki tego czynnika konkurencyjno-
ści z luką w zakresie współpracy z przedsiębiorstwami konkurencyjnymi w realiza-
cji wspólnych celów branżowych (umiarkowana), a także korelacja dynamiki zmian 
pierwszej luki i luki kompetencyjnej drugiego czynnika (umiarkowana), natomiast 
korelacja dynamiki ich zmian jest słaba. 
 Luka kompetencyjna w badanym zakresie może być związana także z innymi 
aspektami funkcjonowania firmy, w tym zwłaszcza z innowacyjnością, zarządza-
niem wiedzą, a także z rozwojem obszarów zastosowań technologii informacyj-
nych. 
 Związki tego pierwszego aspektu przejawiają się np. w korelacji (o umiarko-
wanej sile) dynamiki zmian omawianej dźwigni konkurencyjności oraz dynamiki 
zmian związanych z częstotliwością wprowadzania nowych ofert na rynek. Ozna-
cza to, że rosnącej jakości wdrożeń rozwiązań społecznościowych towarzyszył  
w badanym okresie wzrost omawianej częstotliwości komercjalizacji innowacji 
produktowych. Co ciekawe: nie udało się wykryć statystycznie istotnej korelacji 
między poziomami luk kompetencyjnych obu czynników konkurencyjności, a po-
ziom luki pierwszego z nich i dynamika zmian luki drugiego (jak i odwrotnie) były 
ze sobą skorelowane w bardzo niskim stopniu. 
 Pozostałe przykłady dotyczą związków dynamiki zmian analizowanego czyn-
nika z dynamiką zmian w zakresie pozyskiwania innowacji od dostawców, a także 
wykorzystania technologii informacyjnych do pozyskiwania innowacji zarówno ze 
źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych, choć są to korelacje o słabej sile. Można 
z tego wywnioskować, że firmy w bardzo małym stopniu wykorzystują TS do po-
zyskiwania innowacji zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych, co – 
biorąc pod uwagę potencjał TS w tym zakresie – należy ocenić raczej negatywnie.  
 Drugim ze wspomnianych aspektów jest zarządzanie wiedzą, które w prze-
prowadzonych badaniach reprezentowane było w postaci wielu czynników we-
wnętrznej dźwigni konkurencyjności. Jednym z nich jest wykorzystanie systemów 
informatycznych do pozyskiwania, przekazywania i gromadzenia wiedzy bizneso-
wej. Dynamika zmian luki w zakresie tego czynnika jest skorelowana w stopniu 
umiarkowanym z dynamiką poziomu luki omawianego wpływu technologii spo-
łecznościowych na konkurencyjność firm turystycznych. Korelacja dotyczy także 
dynamiki zmian pierwszego czynnika z poziomem drugiego z nich, choć w tym 
przypadku jej siła jest słaba. Może to oznaczać, że rozwiązania społecznościowe, 
które należą do zbioru najbardziej obiecujących nowoczesnych narzędzi informa-
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tycznych wspomagających zarządzanie wiedzą, nie są wykorzystywane w tym celu 
przez większość badanych firm.  
 Analiza wzajemnych powiązań omawianego czynnika dźwigni konkurencyj-
ności byłaby niepełna, gdyby pominąć korelacje jego dynamiki z poziomem kom-
petencji i jego dynamiką w zakresie wykorzystania systemów informatycznych do 
budowania relacji (umiarkowanie silne) i komunikacji z otoczeniem (umiarkowana 
korelacja dynamiki z dynamiką obu czynników i słaba dynamiki z poziomem dru-
giego czynnika), a także technologicznego wsparcia wewnętrznych procesów decy-
zyjnych (obie korelacje umiarkowanie silne). Współcześnie coraz trudniej obejść 
się firmom bez odpowiednich narzędzi wspierających procesy informacyjne, 
zwłaszcza tym, w których powinna wziąć udział duża liczba aktywnych uczestni-
ków z organizacji i spoza niej. Rozwiązania społecznościowe służą w takich przy-
padkach niezwykle wartościową pomocą, co – jak się wydaje na podstawie przed-
stawionych wyników – dostrzegają także przedsiębiorcy turystyczni. 
 Zauważono także, że wzrost wpływu technologii społecznościowych na kon-
kurencyjność jest skorelowany (znów na poziomie umiarkowanym) z rozwojem 
zakresu wykorzystania stron internetowych przez badane firmy. Może to oznaczać, 
że w znacznej części firm to właśnie one (serwisy www) będą platformą udostęp-
niania rozwiązań społecznościowych ich użytkownikom. Wydaje się to zbieżne  
z obserwacjami praktyki gospodarczej, gdyż właśnie ta forma rozwoju i wykorzy-
stywania omawianych technologii jest dość często spotykana. Należy jednak pamię-
tać, że to co, wydaje się oczywiste (tu: wykorzystywanie rozwiązań umieszczonych 
na własnych serwisach www), nie zawsze jest najtańsze i najbardziej korzystne. 
Biorąc pod uwagę braki w zakresie wiedzy na temat skuteczności komercyjnych 
zastosowań rozwiązań społecznościowych, należy się spodziewać, że dostrzeżenie 
innych możliwości może zająć przeciętnemu przedsiębiorcy sporo czasu. Z drugiej 
strony można przypuszczać, że kompetencje w tym zakresie będą w najbliższej 
przyszłości w istotny sposób wpływać na konkurencyjność firm na coraz bardziej 
wymagających rynkach. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Technologie społecznościowe jawią się współcześnie jako jeden z najbardziej 
obiecujących kierunków wykorzystania TI w firmach turystycznych. Ich ogromy 
potencjał w zakresie budowania relacji, komunikacji, zarządzania wiedzą i innowa-
cjami wydaje się trudny do przecenienia. Jednak jak wynika z badań, firmy nie do 
końca potrafią ten potencjał dostrzec i wykorzystać, co przejawia się w ograniczo-
nych związkach ich wpływu na konkurencyjność z rozwojem innowacji wewnętrz-
nych i zewnętrznych, budowaniem zewnętrznych relacji czy z zarządzaniem wie-
dzą.  
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 Największą barierą pełnej utylizacji możliwości oferowanych przez omawia-
nie narzędzia jest – jak się wydaje – wiedza technologiczna, której brak u kadry 
pracowniczej i zarządzającej uniemożliwia dostrzeżenie potencjału korzyści zwią-
zanych z technologiami społecznościowymi, a także różnych możliwych opcji  
i form zastosowań. Wydaje się, że usunięcie tej bariery jest warunkiem koniecznym 
wzrostu częstotliwości, jak i profesjonalizacji zastosowań rozwiązań społeczno-
ściowych, co powinno przełożyć się na poprawę konkurencyjności polskich MŚPT. 
 Należy pamiętać, że przedstawione tu prawidłowości, ich analizy i sformuło-
wane na ich podstawie wnioski odnoszą się wyłącznie do przebadanej próby przed-
siębiorstw. Jeśli zaś chodzi o całą populację polskich małych i średnich firm tury-
stycznych, to powinny być one traktowane jako hipotezy, które wymagają weryfi-
kacji w toku dalszych badań empirycznych. 
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THE ROLE OF SOCIAL TECHNOLOGIES  
IN BUILDING OF COMPETITIVENESS OF SMTEs 

 
 

Summary 
 
 Social technologies represent a huge potential in building of competitiveness of 
small and medium tourist enterprises. The paper presents results of empirical study on 
the level and directions of utilization of social software in Polish SMTEs, together with 
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key barriers in their popularization and professionalization of their business applica-
tions. Based on presented results some conclusions have been formed together with 
hypotheses, that should be addressed by the future research in this area. 
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WPŁYW INFORMACJI I WIEDZY  
NA UZYSKIWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ  
W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  

NA PRZYKŁADZIE JUST-IN-TIME 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Celem pracy jest przedstawienie zagadnień związanych z obiegiem informacji 
i wiedzy w systemach logistycznych ukierunkowanych na uzyskiwanie względnie 
trwałej przewagi konkurencyjnej w dobie społeczeństwa informacyjnego. Jest to 
niezwykle ważne zagadnienie ze względu na fakt (in praxi) powszechnie obserwo-
wanego trendu ciągłego wzrostu roli informacji i wiedzy we wszelkich przejawach 
ludzkiej aktywności. Ponadto uzyskiwanie względnie trwałej przewagi konkuren-
cyjnej (w perspektywie ciągłego wzrostu oczekiwań odbiorców ostatecznych) wią-
że się z koniecznością wyboru optymalnych, pod każdym względem, algorytmów 
postępowania. Ich doboru dokonuje się poprzez pryzmat konieczności uzyskiwania 
pierwotnie zakładanych długoterminowych celów danej organizacji.  
 W artykule dokonano przeglądu wybranej literatury dotyczącej informacji, 
wiedzy oraz ich obiegu (w erze informacyjnej; powszechnego informacjonalizmu) 
w aspekcie uzyskiwania przez dane jednostki organizacyjne przewagi dzięki koope-
racji, jak również konkurowania zorientowanego na czas na przykładzie Just-in- 
-Time. 
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1. Stan badań w dziedzinie (przegląd literatury) 
 
 Prowadząc jakąkolwiek formę działalności, należy zdawać sobie sprawę  
z zachodzących w szeroko rozumianym otoczeniu zmian. Rozpatrując to zagadnie-
nie w perspektywie historii rozwoju ludzkiej cywilizacji, jeszcze stosunkowo nie-
dawno główną rolę odgrywała materia oraz energia powstająca z przetwarzania 
przyrody. Obecnie jej miejsce zajęła informacja i jej sprawna wymiana1, stanowiąc 
jeden z najbardziej istotnych i jednocześnie bardzo wyraźnie wpływających na 
obecną gospodarkę czynników. W tym miejscu należy zdefiniować pojęcie infor-
macji.  
 

Tabela 1 
 

Przegląd wybranych definicji dotyczących informacji 
 

Autor Definicja 
D. Kaye Information is an elusive concept, ill-defined and difficult to measure 

and evaluate. Information has a much wider scope than we envisage in 
our professional activities. It is not merely a necessary adjunct to 
personal, social and organizational functioning, a body of facts and 
knowledge to be applied to the solution of problems or to support 
actions. Rather, it is a central and defining characteristic of all life-
forms, manifested in generic transfer, in stimulus-response mecha-
nisms, in the communication of signals and messages and, in the case 
of humans, in the intelligent acquisition of understanding and wisdom. 

M. Bratnicki Jest takim odzwierciedleniem rzeczywistości, które wywołuje zmianę 
zachowań odbiorcy. 

W. Flankiewicz To czynnik, który zwiększa naszą wiedzę o otaczającej nas rzeczywi-
stości. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Kaye, The nature of information, „Li-
brary Review”, MCB University Press, Vol. 44, No. 8. 1995, s. 37–48; M. Bratnicki, 
Informacyjne przesłanki przedsiębiorczości, w: R. Borowiecki, M. Romanowska (red.), 
System informacji strategicznej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001, s. 43;  
w: W. Abramowicz, Filtrowanie informacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej  
w Poznaniu, Poznań 2008, s. 41. 
 
 Konkludując, in genere należy podkreślić, że w literaturze przedmiotu wystę-
puje wielonurtowność, jednakże na potrzeby tego artykułu przez informację należy 

                                                 
1  K. Krzysztofek, M.S. Szczepański, Zrozumieć rozwój – od społeczeństw tradycyjnych do 

informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 176. 



Wpływ informacji i wiedzy na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej… 521

rozumieć (zgodnie z J. Kisielnickim i H. Sroką): „(…) taki rodzaj zasobów, który 
pozwala na zwiększenie naszej wiedzy o nas i otaczającym nas świecie”2. 
 Drugim pojęciem bezpośrednio związanym z tematem jest wiedza. Zgodnie  
z klasyczną, racjonalistyczną definicją Platona jest to prawdziwe, uzasadnione 
mniemanie, które zdobywa się poprzez dedukcyjne rozumowanie. Drugie wielkie 
podejście filozoficzne przedstawia aspekty związane z wiedzą w sposób zdecydo-
wanie odmienny. Zgodnie z empiryzmem Arystotelesa wiedzę można zdobyć tylko 
i wyłącznie w drodze indukcyjnego procesu rozumowania, który zachodzi podczas 
różnego rodzaju doświadczeń zmysłowych3. Współcześnie pod pojęciem wiedzy 
zgodnie z R. Hackathornem można rozumieć zagregowaną informację niezbędną do 
kształtowania zjawisk, którymi mogą być m.in. procesy realizowane w biznesie4. 
Co więcej – wiedza oznacza „(…) płynną kompozycję ukierunkowanego doświad-
czenia, wartości, użytecznych informacji i fachowego spojrzenia, stwarzającą pod-
stawy do oceny i przyswojenia nowych doświadczeń i informacji. Wiedza rodzi się 
i plonuje w ludzkich umysłach. W organizacjach często jest zapisana nie tylko  
w dokumentach i bazach danych, lecz także w zwyczajach, normach i procedu-
rach”5. Należy również zgodzić się z twierdzeniem B. Pilawskiego, że wiedza to 
informacja połączona z doświadczeniem, oceną wartości, a nawet informacja  
o kontekście6. 
 Reasumując, należy podkreślić, że pojęcie informacji nie jest tożsame z wie-
dzą. Informacja to (co należy wyraźnie podkreślić) tylko pewien strumień wiado-
mości, podczas gdy wiedza jest jego wytworem, zakorzenionym w przekonaniach  
i oczekiwaniach odbiorcy7. Co więcej, zgodnie z T.H. Davenportem i L. Prusakiem 
informacja staje się wiedzą dopiero wtedy, gdy zostanie poddana procesom analizy 
(poprzez porównanie, następstwo, powiązanie czy też dialog)8. Natomiast „(…) 

                                                 
2  J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 

2005, s. 14. 
3  E. Krok, Zarządzanie wiedzą, w: A. Szewczyk: Społeczeństwo informacyjne – problemy 

rozwojowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 174. 
4  R. Hackathorm, Web Farming for the Data Warehouse, Morgan Kaufman Publishers, 

San Francisco 2001, za: W. Abramowicz: Filtrowanie informacji, op. cit., s. 98. 
5  T.H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge – How Organisations Manage What 

They Know, Harward Business School Press, 1998, za: Ch. Evans: Zarządzanie wiedzą, PWE, 
Warszawa 2005, s. 30. 

6  B. Pilawski, Wiedza o dużych przedsięwzięciach informatycznych, w: W. Abramowicz, 
A. Nowicki, M. Owoc (red.), Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 32. 

7  I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltex, Warszawa 2000, s. 81. 
8  Porównaj: T.H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge – How Organisations Man-

age What They Know, op. cit., za: Ch. Evans, Zarządzanie wiedzą, op. cit., s. 30. 
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dane i wiadomości stają się informacją wtedy, gdy ułatwiają odbiorcy rozwiązanie 
kreślonego problemu lub zmniejszają stan niepewności i zagubienia”9. 
 Wiedza to niematerialne zasoby organizacji, związane z ludzkim działaniem, 
których zastosowanie może (i in praxi bardzo często jest) podstawą stałej przewagi 
konkurencyjnej10. Innymi słowy, obecnie (w dobie społeczeństwa informacyjnego) 
to właśnie te dwa wyżej scharakteryzowane czynniki (informacja i wiedza) są efek-
tywnymi determinantami konkurencyjności.  
 Konkurencyjność jest podstawowym pojęciem występującym we wszystkich 
współczesnych przejawach ludzkiej działalności. Według z G. Hamela i C. Pahalda 
o konkurencyjności decyduje potencjał strategiczny w postaci odpowiednio dobra-
nych i konkurencyjnych zasobów oraz zdolności przedsiębiorstwa do ich innowa-
cyjnego i efektywnego wykorzystania11. Ponadto konkurencyjność to zdolność do 
projektowania, wytwarzania i sprzedawania towarów, których ceny, jakość i inne 
walory są bardziej atrakcyjne od odpowiednich cen towarów oferowanych przez 
konkurentów. Składają się na nią konkurencyjności cząstkowe, określone w odnie-
sieniu do poszczególnych obszarów strategicznych12. 
 Rekapitulując, należy zauważyć, że pojęcie konkurencyjności jest wielopłasz-
czyznowe, jednakże na potrzeby tego opracowania należy je interpretować jako 
cechę przedsiębiorstwa, odzwierciedlającą jego umiejętności do skutecznego pod 
każdym względem konkurowania oraz (co stanowi podstawę jego funkcjonowania) 
osiągania i efektywnego utrzymywania trwałej przewagi konkurencyjnej13.  
 Uzyskiwanie trwałej przewagi konkurencyjnej jest możliwe tylko w przypad-
ku pewnych, sprawdzonych sposobów efektywnie wdrożonych metod zarządzania. 
Można do nich zaliczyć m.in. uzyskiwanie przewagi dzięki kooperacji, jak również 
konkurowania zorientowanego na czas. Przykładem praktycznej realizacji powyż-
szych schematów zarządzania i uzyskiwania w jego efekcie trwałej przewagi kon-
kurencyjnej jest system dostaw dokładnie na czas (Just-in-Time). Jest to koncepcja 
polegająca w teorii na wyeliminowaniu zapasów poprzez dostawy realizowane  
z dużą dokładnością, niezawodnością oraz powtarzalnością. W praktyce jednakże 
obserwuje się tylko zmniejszenie (a nie całkowite wyeliminowanie) istniejących 
zapasów. Co więcej, do skutecznego funkcjonowania tego typu strategii działania 
                                                 

9  K. Kolegowicz, Wartość informacji a koszty jej przechowywania i ochrony, w: R. Boro-
wiecki, M. Kwieciński (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kantor Wydawniczy 
Zakamycze, Kraków 2003, s. 55. 

10  Porównaj: J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu, op. cit., s. 45. 
11  M. Gorynia, Zachowanie przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przej-

ścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 114. 
12  M. Małkowska-Borowczyk, Strategie konkurencji – istota i rodzaje, w: M. Sławińska 

(red.), Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku, Wydawnic-
two Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 44. 

13  Pod tym pojęciem należy dalej rozumieć uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej w dłuż-
szym okresie, np. roku. 
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potrzebne są bardzo dobre relacje występujące pomiędzy poszczególnymi podmio-
tami. Muszą one jednakowo pojmować standardy jakości, niezawodności, elastycz-
ności oraz szybkości. Innymi słowy, muszą zapewnić dobrą wymianę informacji 
oraz wiedzy – skuteczną pod każdym względem komunikację. JiT bazuje na syste-
mie ssania – zapotrzebowanie w takim przypadku powinno wynikać z otrzymanego 
zamówienia14. 
 
 
2. Dyskusja 
 
 Analizując strategię JiT jako metodę uzyskiwania trwałej przewagi dzięki 
kooperacji, jak również konkurowaniu zorientowanym na czas, należy zwrócić 
uwagę na fakt, że jest ono możliwe tylko w przypadku istnienia efektywnie działa-
jącej komunikacji − jest to warunek niezbędny. Taka sytuacja wynika bezpośrednio 
z faktu, że wszelkie przepływy występujące podczas współpracy (zarówno infor-
macji, wszelkiego rodzaju materii, jak i szeroko rozumianych środków płatniczych) 
zostają uaktywnione dopiero w momencie, gdy takie zapotrzebowanie sygnalizuje 
klient. Innymi słowy, jedyną determinantą generującą aktywność jest realnie wystę-
pujący popyt ze strony końcowego odbiorcy. Co więcej, obserwując kolejne ogniwa 
systemu działającego wg schematu JiT, można dostrzec pewną zależność: tylko 
nabywca ma pełną swobodę w wyborze momentu zgłoszenia zapotrzebowania na 
dany wyrób lub usługę – każde kolejne działanie uruchamiane jest już automatycz-
nie15. Ponadto należy zgodzić się z M. Christopherem, że tylko efektywne dzielenie 
się informacjami oraz wiedzą (szczególnie w zakresie takich elementów, jak: ko-
munikacja, dostęp do informacji czy też wspólne rozwiązywanie problemów) za-
pewnia osiąganie takich pożądanych wyników, które wpływają na uzyskiwanie 
trwałej przewagi konkurencyjnej, jak: stała najwyższa jakość, zero defektów, niskie 
zapasy przy niezawodnym (ciągłym) uzupełnianiu, krótki czas realizacji zamówień, 
obsługa klienta w pełni dostosowana do jego wymagań, duża elastyczność czy też 
działalność skoncentrowana na odbiorcy16. 
 Jednocześnie należy zauważyć również drugi aspekt JiT. Polega on na cią-
głym usprawnianiu zachodzących procesów, eliminacji wszelkiego rodzaju marno-
trawstwa (zgodnie z J. Długoszem można wyróżnić następujące rodzaje marnotraw-
stwa: nadprodukcji, czasu pracowników, czasu zużywanego na przemieszczania, 
czasu przezbrojenia maszyn i urządzeń, energii i kapitału związanych z rozmiesz-
czeniem maszyn i urządzeń, materiałów oraz straty związane z obsługą zwrotów  
                                                 

14  B. Hollins, S. Shinkins, Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, PWE, War-
szawa 2009, s. 216–221. 

15  A. Harrison, R. van Hoek, Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010, s. 248–249. 
16  M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo Profesjonal-

nej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 197-198. 
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i straty wynikające z niewłaściwych relacji z dostawcami i odbiorcami)17 przy mak-
symalnym zaangażowaniu będącego do dyspozycji potencjału kadry. Taka sytuacja 
może mieć miejsce tylko i wyłącznie w przypadku, gdy cała załoga posiada możli-
wie jak najwyższy poziom świadomości i zrozumienia sensu wykonywanej pracy 
oraz gdy istnieją efektywnie działające mechanizmy zgłaszania wszelkiego rodzaju 
usprawnień (szczególnie przez osoby najlepiej zorientowane tzn. pracowników 
bezpośrednio stykających się z danymi procesami czy też poszczególnymi opera-
cjami/zabiegami oraz gdy możliwa jest pełna, niczym nieskrępowana wymiana 
informacji oraz wiedzy.  
 Jednocześnie należy zauważyć, jakie wymierne korzyści (które następnie 
przekładają się na konkurencyjność danej organizacji) są generowane w efekcie 
implementacji JiT. Przykładem takiego właśnie efektywnego wdrożenia tej strategii 
w przemyśle ślusarskim (produkty stalowe) jest przedsiębiorstwo Carpenter Tech-
nology. Jest to spółka, która produkuje produkty stalowe. Uzyskuje obroty na po-
ziomie 600 mln dolarów rocznie. Posiada 4 fabryki w USA i zatrudnia 3400 pra-
cowników. Firmie tej, działającej na rynku o nasilonej konkurencji globalnej i jed-
nocześnie obserwowalnym trendzie spowolnienia popytu na rynku krajowym, udało 
się w efekcie skoncentrowania się na wymianie informacji oraz wiedzy (poprzez 
m.in.: zastosowanie otwartych przepływów informacji, zsynchronizowanie produk-
cji, dostępności informacji potrzebnej do JiT oraz skoncentrowaniu się na kadrze 
jako jednym z głównych zasobów przedsiębiorstwa) osiągnąć następujące wyniki: 
dwukrotny wzrost dostaw na czas (ponad 90% całości), poprawę jakości o 70%, 
skrócenie czasu cyklu dostawy (od momentu zamówienia do momentu dostarcze-
nia) w zależności od przypadku od 25 do 75% oraz zmniejszenie zapasów występu-
jących podczas produkcji prawie o połowę (z 130 mln do 75 mln dolarów). Zapasy 
występujące podczas procesu produkcji zmniejszyły się o połowę: z 130 mln do 75 
mln dolarów18. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Dokonując analizy strategii JiT jako sposobu uzyskiwania przez dane jednost-
ki organizacyjne przewagi dzięki kooperacji, jak również konkurowania zoriento-
wanego na czas, należy podkreślić, że jest ono w aspekcie obecnie występujących 
realiów rynkowych (m.in. warunków narzuconych przez rozwój nowoczesnych 
technologii, takich jak np. Internet) jedną z bardziej efektywnych metod uzyskiwa-
nia trwałej przewagi konkurencyjnej. W efekcie praktycznego zastosowania zasady 
                                                 

17  J. Długosz, Metody sterowania przepływami w przedsiębiorstwach, w: M. Ciesielski 
(red.), Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009, s. 141. 

18  D.R. Towill, The process of establishing a BPR paradigm, „Business Process Manage-
ment Journal”, Vol. 7, No. 1, 2001, s. 19. 
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7x019 udaje się poprzez ciągłe działania zmierzające do eliminacji marnotrawstwa, 
poprawy istniejącej organizacji, zapewnienia właściwego obiegu informacji, jak 
również stworzenia odpowiednich warunków do dzielenia się wiedzą, uzyskiwać 
wymierne korzyści ekonomiczne, z których efektywnie korzystają wszyscy uczest-
nicy tej strategii (w przeciwieństwie do klasycznych modeli zarządzania, w których 
tylko jedna ze stron uczestniczących w danym przedsięwzięciu biznesowym może 
odnieść korzyść). W konsekwencji udaje się: lepiej przewidywać popyt, zwiększyć 
prędkość dostarczania wyrobów na rynek, zapewnić lepszą wykrywalność pojawia-
jących się usterek czy też usprawnić przepływ materiałów przez poszczególne ele-
menty systemu. W następstwie dochodzi do zmniejszenia kosztów, wyraźnej po-
prawy konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku i w konsekwencji uzyskania 
trwałej przewagi konkurencyjnej.  
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THE INFORMATION AND KNOWLEDGE FLOW IN LOGISTIC SYSTEMS 
AIMING AT GAINING COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE AGE OF 

INFORMATION SOCIETY. JUST-IN-TIME CASE STUDY 
 
 

Summary 
 
 The author discusses problems connected with the flow of information and knowl-
edge in logistic systems such as Just-in-Time (JiT). The conclusion is that an efficient 
information and knowledge flow enable to gain a permanent competitive advantage  
in the age of information society. 
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ROZWÓJ SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH JAKO WARUNEK FUNKCJONOWANIA 

PODMIOTÓW NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Współczesny nabywca usług oczekuje, że uzyska informacje dotyczące danej 
usługi w Internecie, porówna szczegóły ceny i warunki sprzedaży pomiędzy róż-
nymi dostawcami w trybie on line, dokona zamówienia i zapłaty. Przedsiębiorstwa 
powinny więc dysponować bazami danych konsumentów, informacji na temat ich 
indywidualnych preferencji i wymagań, dzięki czemu będą mogły lepiej dostoso-
wać swą ofertę do konkretnych odbiorców. W nowej gospodarce coraz więcej 
transakcji jest i będzie zawieranych przy wykorzystaniu mediów elektronicznych. 
Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji, coraz sprawniejsze systemy informacyj-
ne, posiadanie specjalistów od przetwarzania danych stają się warunkiem konku-
rencyjności na rynku. 
 
 
1. Informacja jako czynnik produkcji 
 
 Informacja zyskuje na znaczeniu jako czwarty czynnik produkcji1. Ciągłe 
doskonalenie produktów (usług) prowadzi do ich porównywalności, zacierania się 
różnic pomiędzy najlepszymi i tymi doskonalącymi się. Konieczny jest nowoczesny 

                                                 
1  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. 
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sposób dotarcia do klienta, uwarunkowany zdobywaniem coraz dokładniejszej wie-
dzy o tym, czego klient oczekuje. Atutem w tej walce będzie precyzja informacji. 
Przełoży się ona bowiem na trafność podejmowanych decyzji. Narzędziami prze-
wodnimi w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji stały się: Internet, urządzenia 
do odczytywania danych, automatyzacja procesów świadczenia usług itp.2. Dla 
przedsiębiorstw, podejmujących działania konkurencyjne, liczą się w zasadzie dwa 
atrybuty informacji: dostępność i pewność3. 
 W przyszłości będzie można dostrzec ekonomiczną przewagę telekomunikacji 
nad transportem w wybranych obszarach oddziaływania, np. w dostarczaniu doku-
mentów. 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 pracowników 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 rodza-
jów pracy biurowej w domach pracowników. Inżynierowie, kreślarze, programiści 
komputerowi, pracownicy umysłowi w zakresie księgowości, sprawozdawczości, 
maszynopisania, mogliby wykonywać dużą część pracy w domu, eliminując koszty 
dojazdów do pracy (zarówno finansowe, jak i energetyczne). Dodatkowym bodź-
cem takich rozważań stają się stale rosnące koszty transportu (wzrost cen benzyny, 
opłaty parkingowe, czas dojazdu, ubiory firmowe) oraz utrzymania budynków 
(dzierżawy), koszty ich ogrzewania, energii elektrycznej, sprzątania, eksploatacji. 
W dobie rosnących odległości dojazdów do pracy, wzmagającego się zatłoczenia na 
drogach, stosunek czasu poświęcanego na dojazdy do pracy do czasu efektywnej 
pracy stale rośnie. Natomiast koszty finansowe i zużycie energii przez urządzenia 
(maszyny do pisania, telekopiarki, łącza audio i wideo oraz komputery) są relatyw-
nie mniejsze. Telekomunikacja może częściowo zastąpić przemieszczanie ludzi 
przesyłaniem informacji. Dlatego też na rynku transportowym utrzymają się tylko 
profesjonaliści, oferujący pełną i kompleksową obsługę przy użyciu najnowocze-
śniejszych systemów informacyjnych. 
 Rewolucja informacyjna wpływa na konkurencję na trzy zasadnicze sposoby4: 

− zmienia strukturę sektora, co zmienia reguły konkurencji, 
− stwarza przewagę konkurencyjną, umożliwiając firmom osiąganie lep-

szych wyników od tych, które uzyskują ich rywale, 

                                                 
2  Por. S. Abt, Logistyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Po-

znaniu, Poznań 2001, s. 56. 
3  Por. K. Szałucki, Przedsiębiorstwa transportowe, Warunki i mechanizmy równowagi, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 20. 
4  M. E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 92. 
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− rodzi zupełnie nowe dziedziny działalności, często na bazie obecnych 
operacji firmy.  

 Inteligentny system informacji jest więc ważnym warunkiem skutecznej reali-
zacji strategii konkurencyjnej. Wynika to z faktu, iż na rynku wygrywa ten, kto ma 
szybką i dokładną informację.  
 
 
2. Proces przekazywania informacji 
 
 Na proces przekazywania informacji składają się następujące elementy, 
uczestniczące w nim na poszczególnych etapach: nadawca komunikatu, kodowanie, 
komunikat, zakłócenia (szum informacyjny), dekodowanie, odbiorca komunikatu, 
sprzężenie zwrotne (reakcja na komunikat). Proces komunikacji tworzy więc układ 
następujących elementów: 

− nadawca – źródło informacji (np. firma wysyłająca komunikat), 
− kodowanie – proces nadający przekazowi formę symboliczną (przekształ-

cenie abstrakcyjnej idei w zestaw symboli), 
− przekaz – zestaw informacji skierowanych do odbiorcy, 
− odkodowanie – proces odczytywania przez odbiorcę wysłanych symboli 

(powrotne przekształcenie symboli w abstrakcyjną ideę), 
− odpowiedź – zwrotna informacja od odbiorcy, 
− oddziaływanie zwrotne – reakcja odbiorcy po odebraniu komunikatu, 
− zakłócenia – elementy przeszkadzające w procesie (np. odczytanie sym-

boli nadawcy niezgodne z jego intencją). 
 Tradycyjnie komunikacja rozumiana jest jako proces polegający na przekazy-
waniu informacji pomiędzy podmiotami. Obecnie komunikowanie to nie tylko 
przekazywanie informacji, to także tworzenie relacji, wspólnoty. 
 Najczęściej wymiana informacji zachodzi w formie: 

− bezpośredniej, ustnej, 
− pisemnej (za pomocą różnorodnych nośników), 
− poprzez znaki i symbole (umowne – dym z komina, czerwona flaga), 
− za pomocą dźwięków, muzyki, 
− kombinacji powyższych. 

 Skuteczność polityki komunikacji, czyli kwestia, czy przekaz zostanie wła-
ściwie zrozumiany i zapamiętany przez odbiorcę – zależy od umiejętności doboru 
form i środków, i najlepszego ich dopasowania do adresata przekazu. Z pewnością 
w zwiększeniu zrozumienia przekazu przez odbiorców pomoże zachowanie nastę-
pujących reguł dobrze sformułowanej informacji: 

− prostota przekazu – używanie zrozumiałego języka, 
− jasność wypowiedzi – klarowne wyłożenie, bez zawiłości, 
− zwięzłość – w miarę możliwości jak najkrócej (ale zrozumiale), 
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− precyzja – użycie właściwych merytorycznych sformułowań, 
− sens – informacja musi mieć konkretne znaczenie, zgodne z tematem, 
− organizacja – każdy element informacji musi znajdować się we właści-

wym miejscu, 
− konsekwencja i wewnętrzna zgodność logiczna przekazu, 
− przyjazny wydźwięk – przedstawienie faktów raczej w pozytywnym, niż 

negatywnym świetle, 
− zdolność do przekazywania, 
− różnorodność wrażeń – przedstawienie informacji z możliwie wielu punk-

tów widzenia, co daje efekt bezstronności i obiektywności, 
− dopasowanie do typu odbiorcy. 

 Informacje przekazywane są za pomocą różnych kanałów komunikacyjnych. 
Istnieją kanały komunikacji osobowej i nieosobowej. Kanał komunikacji osobowej 
to dwie osoby lub więcej komunikujące się ze sobą bezpośrednio. Może to być 
komunikacja twarzą w twarz, przez telefon, drogą pocztową, przez Internet. Szcze-
gólne znaczenie mają tego typu kanały w przypadku usług logistycznych lub trans-
portowych, drogich, związanych z dużym ryzykiem w procesie zakupu. Do sposo-
bów stosowania kanałów komunikacji osobowej należą np.: znane osoby lub firmy 
w roli nabywców, liderzy opinii, wpływowi ludzie, przypadkowi konsumenci. 
 Kanały komunikacji nieosobowej to sposoby przekazywania komunikatów 
bez kontaktu osobistego lub informacji zwrotnej. Należą do nich media, atmosfera  
i wydarzenia. Główne media to media drukowane (prawa, reklama pocztowa, małe 
plakaty, ulotki, kalendarze itp.), elektroniczne (radio, telewizja, Internet) oraz ze-
wnętrzne (billboardy, tablice reklamowe). Atmosfera to zaprojektowane otoczenie, 
które wpływa na decyzje nabywcy. Może ono tworzyć lub wzmacniać skłonność 
nabywcy do zakupienia produktu, wywoływać poczucie zaufania, wiarygodności, 
profesjonalizmu itp. Wydarzenia to organizowane imprezy, za pomocą których 
można zakomunikować odbiorcom docelowym określone przesłanie. Mogą to być 
konferencje prasowe, inauguracje, dni otwarte, pokazy, wystawy, zwiedzanie itp. 
Komunikacja nieosobowa wpływa na nabywców zarówno bezpośrednio, jak i po-
średnio (prowadząc w efekcie do kontaktów osobowych). 
 
 
3. System informacyjny jako warunek funkcjonowania podmiotów  

na współczesnym rynku  
 
 Systemy informacyjne odgrywają coraz bardziej istotną rolę w funkcjonowa-
niu firm. Są podstawowym warunkiem ich funkcjonowania. Systemy informacyjne 
mogą mieć różny format – od najprostszych, np. zapis na papierze, aż po wielkie, 
skomplikowane bazy danych. Najczęściej wykorzystywanym narzędziem w prze-
kazywaniu informacji staje się komputer. 



Rozwój systemów informacyjnych… 531

 Najbardziej podstawowe ujęcie systemu informacyjnego przedstawiono na 
rys. 1. 
 
 

Dane Informacja Decyzja

Zebrane 
i przechowywane 
fakty i liczby

Dane zorganizowane i 
zaprezentowane e formie 
zrozumiałej dla danej osoby 
lub przydatnej do danego 
celu

Wykorzystanie 
informacji do 
podjęcia decyzji

System
informacyjny  

 

Rys. 1. Elementy systemu informacyjnego 

Źródło: J. Tarkowski, B. Ireståhl, K. Lumsden, Transport – Logistyka, ILiM, Poznań 
1995, s. 304. 

 
 System informacyjny stanowi integralną część systemów logistycznych, bazu-
jącą na osiągnięciach informatyki. 
Informacje w systemie mogą się charakteryzować różnym poziomem jakości. Naj-
częściej odnosi się ona do następujących kategorii5: 

− dostępu do odpowiedniej informacji, 
− rzetelności informacji, 
− komunikatywności. 

 W większości przypadków kategorie te należy rozpatrywać zarówno we-
wnątrz systemu, jak i na zewnątrz. Ważną część więc infrastruktury stanowi techni-
ka informacyjna (IT)6. Stanowi ona część każdego produktu i usługi i w dużej mie-
rze decyduje o ich konkurencyjności. „Obejmuje ona telekomunikację, komputery, 
oprogramowanie itd. Jest to obszar o dużej dynamice zmian i szybkim tempie roz-
woju”7. Branża techniki informacyjnej jest ważna pod względem ekonomicznym  
i ma duże znaczenie dla logistyki. Technika informacyjna jest dla przedsiębiorstw 
wartością strategiczną.  
 Wybór właściwej technologii informatycznej musi poprzedzać rozpoznanie 
potrzeb i możliwości, jakie posiada centrum logistyczne, np.8: 

                                                 
5  Por. J. Tarkowski, s. 307-308. 
6  IT – Information Technology. 
7  Por. tamże, s. 304. 
8  Por. praca zb. pod red. K. Rutkowskiego, Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa 2000, 

s. 150. 
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− metody statystyczne możliwe do zastosowania w ramach danej technolo-
gii powinny odpowiadać rodzajowi popytu na usługi (np. trendy, sezono-
wość, struktura, masowość itd.), 

− oprogramowanie powinno wspierać proces, nie tylko generować prognozę 
popytu, lecz również przedkładać ją na specyfikę różnych funkcji i róż-
nych poziomów w kształtowaniu informacji, 

− technologia powinna umożliwiać współdziałanie z klientami w zakresie 
komunikacji i przekazywania informacji, 

− inwestycje w systemy informatyczne można porównać ze spodziewanymi 
zyskami. Na rynkach o stabilnym popycie wystarczające mogą okazać się 
systemy z ograniczonymi możliwościami, natomiast na rynkach o dyna-
micznym popycie należy zainwestować w specjalistyczne pakiety wspo-
magające prognozowanie, co wpłynie na większą dokładność prognozy, 

− możliwość integracji z posiadanymi już systemami informatycznymi. 
 Przyjmując za punkt wyjścia funkcje informacji, systemy informacyjne można 
klasyfikować następująco9: 

1. systemy transakcyjne, w skład których wchodzą systemy zarządzania co-
dziennymi transakcjami w centrum logistycznym (np. fakturowanie, 
przyjmowanie zamówień), 

2. systemy planowania operacyjnego, obejmujące systemy koordynacji i wy-
korzystania środków, np. system planowania obciążeń i tras dla pojazdów, 

3. systemy kontroli, obejmujące zarówno pomiar kosztów i przychodów  
z działalności, jak i wykonywanej pracy, np. pomiar produktywności, 

4. dyrektywne systemy informacyjne, których zadaniem jest wywieranie pla-
nowania ogólnego oraz podejmowania decyzji strategicznych. W ocenie al-
ternatyw wykorzystywane są różne systemy symulacyjne. 

 Na wielu rynkach usług rosną wymagania w zakresie precyzji działań oraz 
przepływu informacji. Firmy są więc zainteresowane wprowadzaniem coraz nowo-
cześniejszych skomputeryzowanych systemów informacyjnych, które między in-
nymi umożliwiają wzrost niezawodności, punktualności, bezpieczeństwa itp. oraz 
zdecydowanie ułatwiają kontakt klienta z usługodawcą w zakresie złożenia zamó-
wienia, rezerwacji itp. Systemy informacyjne mogą więc dotyczyć różnych pozio-
mów działalności, np.: 

− systemy informacyjne w zakresie planowania i kierowania, w sferze de-
cyzji strategicznych i zarządzania, 

− banki danych, obejmujące informacje dotyczące klientów, wolnej zdol-
ności usługowej, co w efekcie ma wpłynąć na optymalizację działań, 

− planowanie dodatkowych usług, miejsc w sferze operacyjnej, 
− systemy informacyjne w punktach sprzedaży. 

                                                 
9  Por. J. Tarkowski, op.cit., s. 314. 
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 Podstawą systemów komputerowych jest przede wszystkim nowoczesny, 
profesjonalny sprzęt, oprogramowanie, sposoby i możliwości pozyskania informacji 
poprzez odpowiednie dane oraz formy przesyłania – wykorzystujące najnowocze-
śniejsze osiągnięcia techniki telekomunikacyjnej.  
 
 
4. Ewolucja systemów informacyjnych  
 
 Wraz z ewolucją rynków i preferencji klientów ewoluowały również elektro-
niczne środki łączności. Tradycyjne formy przekazu, do których należą: telefon czy 
faks, ulegały stałym ulepszeniom. Największy przełom stanowiło jednak wprowa-
dzenie komputerów, które w początkowej fazie wykorzystywane były do porząd-
kowania i analizy informacji w ramach jednego przedsiębiorstwa. Dalszym etapem 
ewolucji była elektroniczna wymiana danych pomiędzy współpracującymi podmio-
tami10. 
 Rozwój systemów informacyjnych, opartych na systemach informatycznych, 
może przebiegać różnorodnie. Do głównych metod wdrażania systemów informa-
tycznych należą11: 

− metoda „krok po kroku”, zakładająca, że każdy krok polegający na 
wprowadzaniu do systemu jednego modułu musi być całkowicie za-
mknięty, dopiero można rozpocząć następny. Metoda ta jest korzystna 
ze względu na słabą ingerencję w normalne funkcjonowanie firmy, 

− metoda „big Bang”, polegająca na jednoczesnym instalowaniu wszyst-
kich modułów. Takie podejście znacznie ogranicza koszty wdrażania 
systemu, ale wiąże się z ogromnym wysiłkiem zarówno pracowników, 
jak i klientów.  

 Istotnym elementem, będącym wizytówką systemu informacyjnego organiza-
cji, jest witryna internetowa. Jej podstawową zaletą jest ułatwianie współpracy  
z klientami w pełnym zakresie, bez konieczności kontaktu osobistego.  
 Producent może poprzez nią oferować lub upraszczać następujące usługi12: 

− rezerwację internetową (e-booking), 
− śledzenie np. trasy przejazdu, 
− możliwość zapoznania się z procesem świadczenia usługi, 
− możliwość sprawdzenia cen we wszystkich dostępnych relacjach. 

                                                 
10  Por. W. Osmólski, S. Wałcerz, Wymiana informacji między usługodawcami logistyczny-

mi a ich klientami. IV Polsko-Niemiecka Konferencja Logistyczna. Materiały Konferencyjne, 
Poznań 1999, s. 23. 

11  Praca zb. pod red. K. Rutkowskiego, Logistyka on-line, PWE, Warszawa 2002, s. 179. 
12  Por. praca zb. pod red. K. Rutkowskiego, Logistyka on-line, PWE, Warszawa 2002,  

s. 230. 
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 Witryna internetowa jest doskonałym źródłem informacji o podmiocie, jego 
nowoczesności, marketingowym podejściu do klienta, filozofii zarządzania przed-
siębiorstwem, a wreszcie o oferowanych usługach, cenach, dystrybucji i promo-
cjach. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Właściwe zarządzanie informacją jest warunkiem funkcjonowania podmiotów 
na rynku, szczególnie w aspekcie silnej konkurencji. Działania podejmowane  
w tym zakresie stają się coraz bardziej przemyślane, profesjonalne i stają się pod-
stawą strategii konkurencyjnej przedsiębiorstw. 
 Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji, coraz sprawniejsze systemy infor-
macyjne, oparte na systemach informatycznych, posiadanie specjalistów od prze-
twarzania danych stają się warunkiem konkurencyjności na rynku. 
 
 

INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT AS A CONDITION  
OF FUNCTIONING OF ENTITIES ON THE CONTEMPORARY MARKET. 

 
 

Summary 
 
 In the article presented is the significance of information as a factor of production, 
information distribution process, the significance of information system for functioning 
of entities on the contemporary market and information systems development trends. 
 

Translated by Grażyna Rosa 
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ŹRÓDŁA INFORMACJI W DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Dokonujące się po 1989 roku zmiany społeczno-polityczne w Polsce ujawniły 
słabość gospodarki i niedostateczną jej zdolność dostosowania się do wymogów 
rynku, w tym konkurowania wewnętrznego i zewnętrznego. Sytuacja spowodowana 
była wieloma czynnikami, w tym głównie stanem posiadanych zasobów wytwór-
czych, umiejętnościami pracowników, poziomem wykształcenia oraz opieszałym 
wprowadzaniem innowacji. W nowych warunkach nastąpiły istotne zmiany w po-
wiązaniu polskiego rynku rolnego z rynkiem zagranicznym, a także wzrosły koszty 
produkcji i wymagania jakościowe. Konfrontacja ta wykazała liczne słabości pol-
skiej gospodarki, w tym i rolnictwa, a w szczególności w jego strukturze i sposobie 
zarządzania. Wymusza to konieczność zmian w podejściu rolników do zarządzania 
własnym gospodarstwem w warunkach braku stabilności cen oraz dużej zmienności 
ekonomicznych warunków produkcji. Zarządzanie przedsiębiorstwem w takich 
warunkach wymaga stałej analizy zachodzących zmian i strategii rozwoju rolnic-
twa. Tylko dobry menedżer potrafi szybko ocenić sytuację rynkową i umiejętnie się 
do niej dostosować. Niezbędne jest więc wykorzystywanie różnych informacji, 
aczkolwiek niekoniecznie łatwo dostępnych.  
 Informację należy traktować jako kolejny zasób organizacji, który obok ziemi, 
pracy i kapitału, pełni funkcję czynnika produkcji. Jest jednak zasobem wyjątko-
wym, który towarzyszy wszystkim dziedzinom w ramach działalności przedsiębior-
stwa.  
 Celem niniejszego opracowania była próba przeanalizowania aktualnych źró-
deł informacji i wiedzy w rolnictwie z uwzględnieniem kierunków zmian. 
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1. Informacja jako czynnik konkurencyjności 
  
 Coraz częściej uznaje się, że to niematerialny kapitał przedsiębiorstw decydu-
je o ich funkcjonowaniu i powodzeniu. Potwierdzeniem takiej sytuacji jest wyraźny 
rozwój koncepcji zarządzania wiedzą, kapitałem intelektualnym, organizacji uczą-
cej się czy wirtualnej. W. Hopfenbeck uważa informację za czynnik postępu, który 
wymaga uwzględnienia w modelu makro- i mikroekonomicznym1. W związku  
z tym odpowiednie zarządzanie systemem informacyjnym można uznać za warunek 
skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku. Informacja w dobie gospo-
darki wolnorynkowej uznana została bowiem za jeden z podstawowych czynników 
wytwórczych, który wymaga jednak wielostronnego ujęcia. Według K. Kellyego 
nowa sytuacja zmusza do stosowania w procesie poznawczym doskonalszych me-
tod badawczych, które sprzyjają szybkiemu rozwojowi dziedzin zajmujących się 
zarządzaniem informacją oraz aspektami ekonomicznymi dotyczącymi procesów  
i systemów informacyjnych. Należy zauważyć, że wraz z szybkim rozwojem tech-
nologicznym wzrasta zainteresowanie ekonomicznymi aspektami informacji2.  
  J. Kisielnicki i Z. Szyjewski wskazują, że technologia informatyczna wprowa-
dza istotne zmiany w działalności gospodarczej, które mają wpływ na efektywność 
prawidłowego funkcjonowania także przedsiębiorstw rolnych. Istotny wpływ ma 
informacja rzetelna, aktualna, przekazana w dostępny i jasny dla odbiorcy sposób3. 
O znaczeniu informacji najlepiej świadczy fakt, że dobrze podjęta decyzja jest za-
sługą w 80% informacji, 10% inspiracji i pomysłowości oraz w 10% intuicji same-
go menedżera4. Powyższe dane powinny mieć przełożenie na polskie organizacje, 
w tym gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne, które niekonieczne doceniają rolę 
tego zasobu. Szczególnie informacja rynkowa jest niezbędna w podejmowaniu 
trafnych decyzji przez podmioty gospodarcze. 
 Według D. T. Dziuby informacja jest specyficznym towarem, któremu przypi-
suje się następujące własności5: 

− jest bezwartościowa z ekonomicznego punktu widzenia, jeżeli nie ma moż-
liwości przekazu, 

− ma bezpośredni wpływ na zyski przedsiębiorstwa, 
                                                 

1  W. Hopfenbeck, Allgemeine Betriebswirtschafts- und Managementlehre, Verlag Moder-
ne Industrie Augsburg 2000, s. 65. 

2  K. Kelly, Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata po-
łączonego siecią. WTG-Press, Warszawa 2001, s. 149. 

3  J. Kisielnicki, Z. Szyjewski, Wpływ „nowej ekonomii” na wzrost efektywności i konku-
rencyjności przedsiębiorstw, w: J.K. Grabara, i J.S. Nowak, Efektywności zastosowań systemów 
informatycznych, tom I, WN-T Warszawa – Szczyrk 2002, s. 21. 

4  J. Penc, Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, PWE, 
Warszawa 1994, s. 81. 

5  D. T. Dziuba, Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, Katedra Informatyki Gospodar-
czej i Analiz Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych, UW Warszawa 2000, s. 32. 
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− nie traci wartości w miarę zużycia, 
− wartość informacji maleje w czasie, 
− inne. 

 Ważnym zagadnieniem jest konkurencyjność organizacji, na którą wpływ ma 
również informacja. W tym względzie należy podkreślić różnorodne zasoby infor-
macyjne będące źródłem przewagi konkurencyjnej, jednak odrębnym zagadnieniem 
jest ich jakość w kontekście wpływu na wyniki ekonomiczne. 
 
 
2. Źródła i jakość informacji  
  
 Podejmowanie jakiejkolwiek decyzji odbywa się na podstawie wiedzy decy-
dentów i posiadanej informacji. Źródeł informacji jest wiele. Najogólniej można je 
podzielić na dwie zasadnicze grupy, mianowicie6: 

1. Wtórne: 
− własne, 
− obce. 

2. Pierwotne: 
− wywiady − bezpośrednie (indywidualne, grupowe), telefoniczne, listo-

we, prasowe, 
− obserwacje, 
− eksperyment. 

 Najmniej kosztowne są źródła wtórne, jednakże są mniej dokładne i trudno 
uzyskać jest z nich odpowiedź adekwatną do zapotrzebowania. Są to najczęściej 
źródła ogólnodostępne skierowane do masowego odbiorcy. Na szczególną uwagę 
zasługują dane własne, w tym system rachunkowości prowadzony w gospodarstwie. 
Do źródeł wtórnych wykorzystywanych w działalności zalicza się przede wszyst-
kim:  

− telewizję, 
− prasę codzienną, 
− czasopisma specjalistyczne, 
− konferencje, seminaria, sympozja, 
− giełdy, 
− dokumentację i dane gromadzone w organizacji, 
− radio, 
− czasopisma naukowe, 
− Internet, 
− targi, 
− bazy danych, 

                                                 
6  J. Altkorn, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 2001, s. 176. 
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− inne. 
 Istotne w podejmowaniu decyzji są źródła pierwotne, które powstają w wyni-
ku samodzielnego lub zleconego zbierania informacji przez zainteresowane jed-
nostki. Badania pierwotne pozwalają zdobyć informacje odpowiadające dokładnie 
zapotrzebowaniu, natomiast są stosunkowo kosztowne i wymagają zwykle więcej 
czasu (opracowanie, kontakt bezpośredni, gromadzenie, analiza). Dane pierwotne  
w momencie podjęcia decyzji o badaniach jeszcze nie istnieją i trzeba je dopiero 
opracować. Uzyskuje się je poprzez badania terenowe, przeprowadzane za pomocą 
technik obserwacji, ankietyzacje, wywiady itp. Są to badania i analizy własne zwią-
zane z opracowaniem informacji specjalnie na użytek konkretnego problemu. Pozy-
skanie informacji metodami pierwotnymi to w przeważającej mierze prowadzenie 
badań ankietowych.  
 Z punktu widzenia przydatności i jakości należy pamiętać, że informacja po-
winna charakteryzować się wiarygodnością, spójnością, aktualnością, kompletno-
ścią i kompleksowością. W tym względzie tworzenie skutecznego systemu infor-
macyjnego powinno opierać się na pomiarze jakości i przydatności zasobów. Użyt-
kownicy zasobów informacyjnych muszą mieć bowiem pewność, że dysponują 
odpowiednimi danymi, ponieważ koszty posługiwania się danymi o niskiej jakości 
mogą być bardzo wysokie. 
 
 
3. Źródła informacji w rolnictwie 
 
 Informacja jako niematerialny kapitał decyduje także o powodzeniu podmio-
tów działających w sektorze rolnym, można więc uznać, iż odpowiednie zarządza-
nie systemem informacyjnym stanowi warunek skutecznego funkcjonowania rolnic-
twa.  
 Przeprowadzone w 2007 roku na terenie powiatu ciechanowskiego badania 
wskazują, że najczęściej wykorzystywanym źródłem informacji jest komunikowa-
nie się z innymi rolnikami (35%) (rys. 1). Źródło to jest ważne w aspekcie wymiany 
doświadczeń, jednakże nie zawsze wiarygodne i aktualne.  
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Rys. 1. Główne źródła informacji wykorzystywane przez rolników  

Źródło: R. Maliszewski, Wykorzystanie analizy strategicznej w zarządzaniu przedsię-
biorstwem rolnym, Olsztyn 2008, s. 51. 

 
 Badania wskazują, że częstym źródłem informacji jest Internet (21%), który 
umożliwia dostęp do szerokiego spektrum informacji. I w tym przypadku niejedno-
krotnie są to dane niewiarygodne, nieprzydatne, przekłamane i nieadekwatne do 
danej sytuacji. W tym miejscu należy nadmienić, iż wprowadzenie zaawansowa-
nych technologii informacyjnych wiąże się niejednokrotnie z sytuacją finansową 
przedsiębiorstwa, a często także brakiem informacji o tych technologiach i możli-
wościach przez nie stwarzanych. Należy zauważyć, iż wprowadzanie innowacyj-
nych technologii informacyjnych przebiega jak dotąd powoli7, ponieważ często 
wynika to z niewiedzy, a także procesu kształtowania czynników lokalizacji twar-
dych i miękkich. Należy przy tym nadmienić, że informacja musi pochodzić z wia-
rygodnego źródła. Na pewno przydatne są serwisy informacyjne różnych instytucji 
działających na rzecz rolnictwa i nie tylko, ponieważ posiadają one duży zasób 
materiału informacyjnego, który jest ogólnodostępny i najczęściej bezpłatny. Ko-
lejnym źródłem informacji są: telewizja i Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego, które w badaniach otrzymały po 18%, a także targi rolnicze i ARiMR (po 
3%). Źródłem o najmniejszym znaczeniu w ocenie rolników została prasa rolnicza 
− 2%. Bardzo atrakcyjne miejsce wymiany doświadczeń, poglądów oraz nowocze-

                                                 
7  M. Grzesiak, Technologie informacyjne jako narzędzia menedżera XXI w. w: J. Goliński, 

K. Krauze, Współczesne aspekty informacji, Wyd. SGH Monografie i Opracowania 551, War-
szawa 2008, s. 101. 



Tomasz Winnicki, Beata Szwejkowska 540 

snych rozwiązań stanową targi rolnicze, jednakże są one rzadko odwiedzane przez 
rolników. 
 TV jako źródło informacji wybrało zaledwie 18% badanych rolników. Tele-
wizja oferuje bogatą ofertę programów rolniczych, zawierających wiele aktualnych 
informacji, przekazywanych w sposób krótki i treściwy. Programy telewizyjne są 
dla wszystkich dostępne, mimo tego to źródło informacji wskazało 18% badanych, 
z czego największą grupę stanowili rolnicy z wykształceniem wyższym (9%), na-
stępnie rolnicy z wykształceniem średnim (4%) i zawodowym (4%) i tylko 1% 
rolników z wykształceniem podstawowym (rys. 2).  
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Rys. 2. Źródła informacji w zależności od wykształcenia badanych osób  

Źródło: R. Maliszewski, Wykorzystanie analizy strategicznej w zarządzaniu przedsię-
biorstwem rolnym, UWM Olsztyn 2008, s. 54. 

 
 W prowadzeniu jakiejkolwiek działalności cenne są zasoby danych wewnętrz-
nych, które powstają często na potrzeby zewnętrzne. Takim przykładem jest ra-
chunkowość do rozliczenia z fiskusem lub inną organizacją. W przypadku rolnictwa 
w większości przypadków nie jest to konieczność, co sprawia, że 38% badanych 
rolników nie prowadzi żadnej dokumentacji dotyczącej przychodów i rozchodów 
gospodarstwa (rys. 3). Najwięcej badanych nieprowadzących żadnej dokumentacji 
stanowili rolnicy z wykształceniem średnim (16%), następnie z wykształceniem 
zawodowym (12%) oraz z wykształceniem wyższym (9%) i 1% rolników z wy-
kształceniem podstawowym. Pozostali badani rolnicy prowadzili w większości 
indywidualne zapiski (49%), oraz pełną księgowość (13%). 
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Rys. 3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przychodów i rozchodów w zależności 
od wykształcenia osoby prowadzącej gospodarstwo  

Źródło: R. Maliszewski, Wykorzystanie analizy strategicznej w zarządzaniu przedsię-
biorstwem rolnym, UWM, Olsztyn 2008, s. 52. 

 
 Prowadzenie zapisków dotyczących przychodów i rozchodów nie oznacza 
jednocześnie wykorzystywania tych danych do podejmowania decyzji. Rolnictwo 
jest najlepszym tego przykładem. Nawet jeżeli dane rachunkowe są gromadzone, to 
nie są wykorzystywane. Ponadto rzadko w gospodarstwach rolnych gromadzi się 
inne informacje i je przetwarza. Ponownie należy podkreślić, iż w dużych gospo-
darstwach sytuacja jest nieco inna, ponieważ właściciel większego podmiotu więcej 
czasu poświęca na różnego rodzaju analizy w oparciu nie tylko o ogólnodostępne 
zasoby. Wykorzystywane są płatne serwisy, bazy danych itp. a nawet w przypadku 
grup producenckich zleca się prowadzenie kompleksowego systemu informacyjne-
go.  
 Z badań M. Kawy wynika, że dostęp do informacji rynkowej w rolnictwie jest 
różny. Rolnicy uważają, iż dostęp do informacji jest dobry (27%), 37% − średni, 
tyle samo − 37%, że dostęp do informacji rynkowej jest słaby. Żadna z badanych 
osób nie stwierdziła, że nie ma dostępu do informacji lub że ma bardzo dobry do-
stęp. Przedstawione dane wskazują, że dostęp producentów do informacji rynkowej 
nie jest jeszcze w pełni ukształtowany, co niekorzystnie wpływa na możliwości 
rozwojowe gospodarstw, które w opinii producentów uzależnione są od pełnego  
i stałego dopływu informacji. Z badań wynika, że dominują ci (aż 80% badanych), 
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którzy uważają, że dokładniejsza, pełna i we właściwym czasie dostarczona infor-
macja przyczyniłaby się do lepszego zarządzania gospodarstwem i szybszego jego 
rozwoju8. 
 
 
Podsumowanie 
 
 W Polsce system informacji dla rolnictwa jest bardzo rozproszony. Występują 
liczne źródła, jednak rolnicy nie zawsze są z nich zadowoleni. Chcąc kształtować 
efektywne rolnictwo, należy dążyć do stworzenia kompleksowego systemu, który 
pozwoli na szybki dostęp do informacji. Ponadto w takim systemie należy 
uwzględnić wiarygodność i aktualność danych, ponieważ rolnictwo jest sektorem 
bardzo wymagającym. W tym układzie ważna jest rola państwa w tworzeniu spój-
nego systemu informacji, jak również może być to bardzo ciekawy obszar do zago-
spodarowania przez prywatnych przedsiębiorców. Zapotrzebowanie na informacje  
i ich przetwarzanie będzie w najbliższych latach wzrastało, ponadto na znaczeniu 
zyskiwać będzie jakość i wiarygodność. 
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INFORMATION RECOURSES IN AGRICULTURAL ACTIVITY 
 
 

Summary 
 
 Paper presents analyzes of information recourses which are crucial for making 
decision, competition between farmers in the market, and results they obtain. The main 
conditions for information data successfully use are: reliability, usefulness and sill up-
dating. In spite of the possibility of wide access to the different professional data re-
source finders mostly use an Internet. Our investigation showed that the Internet is  
a very popular resource of information, but most of farmers prefer direct contacts be-
tween them. Low cost and possibility of wide access to the Internet recommend creation 
of reliable data bases, which allow limiting of the risk of decision making. 
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Wprowadzenie 
 
 Celem artykułu jest zbadanie, czy wiedza jest źródłem przewagi konkurencyj-
nej w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym. W artykule postawiono tezę, że wiedza 
stanowi źródło przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym. 
Tezę rozwinięto z punktu widzenia wiedzy posiadanej przez kapitał ludzki zatrud-
niony w przedsiębiorstwie. Tym samym zakwalifikowano kapitał ludzki do zasobu 
przedsiębiorstwa i posłużono się teorią zasobową. W pracy próbowano także przed-
stawić specyfikę wiedzy w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym oraz wskazać, w jaki 
sposób i za pomocą jakich atrybutów wiedza wpływa na konkurencyjność przedsię-
biorstwa, dlatego posłużono się metodą analizy treści oraz metodą intuicyjną.  
 Zatem, czym są i jaką rolę odgrywają przedsiębiorstwa uzdrowiskowe? 
 Przedsiębiorstwa uzdrowiskowe w Polsce są z reguły spółkami Skarbu Pań-
stwa1. Mają one charakter usługowy. Główną rolę odgrywają w nich zasoby niema-
terialne2. To dzięki nim przedsiębiorstwo jest w stanie świadczyć specjalistyczne 
usługi z zakresu szpitalnictwa, praktyki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej, denty-
stycznej, działalności paramedycznej, fizjoterapeutycznej, hotelarstwa i gastronomii 
oraz prowadzić działalność produkcyjną i wydobywczą. Możliwości omawianej 

                                                 
1   Dotychczas zostało sprywatyzowane tylko Uzdrowisko Nałęczów SA.  
2   Mowa tu o doświadczeniu, motywacji pracowników, wzajemnych stosunkach oraz  

o wiedzy. 
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kategorii przedsiębiorstw usługowych tkwią w zdolnościach zatrudnionego w nim 
kapitału ludzkiego.  
 Jeśli kapitał ludzki wykorzystuje swą wiedzę z poszczególnych dziedzin oraz 
intelekt dla dobra zakładu, to czym jest wiedza i jaką pełni funkcję? 
 
 
1. Pojęcie i podział wiedzy 
 
 Pojęcie wiedzy zostało ukształtowane przez badania naukowców i doświad-
czenie kierownictw organizacji. Wpływ na definicję wiedzy miała panująca obecnie 
gospodarka oparta na wiedzy (knowledge – based economy), zwana także ekono-
mią wiedzy (knowledge economy). W tej gospodarce wiedza stała się kluczowym 
zasobem, obszarem, polem do budowy przewagi konkurencyjnej3. 
 Bez wątpienia organizacja staje się kompetentna, jeśli posiada zasoby wiedzy 
zawarte w pracownikach i posiadanej dokumentacji. Owe zasoby pracowniczej 
wiedzy (kapitał ludzki) bazują na informacjach, danych, doświadczeniu, zrozumie-
niu i na intuicji. Zaś zasoby wiedzy pochodzą z dokumentacji (kapitał strukturalny) 
i zawarte są w procedurach, procesach, normach i praktykach. Spośród czterech 
głównych rodzajów wiedzy, tj.: wiedza typu wiedzieć co (know what), wiedzieć 
dlaczego (know why), wiedzieć jak (know how) i wiedzieć kto (know who), istotna 
dla tezy jest wiedza o tym, kto posiada wiedzę i jak ją wykorzystuje dla uzyskania 
przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie4. Z punktu widzenia przedsiębior-
stwa istotny jest podział wiedzy na formalną (jawną, explicite knowledge) objawia-
jącą się w postaci wszelkiej dokumentacji, także elektronicznej, która dzięki swej 
dostępności może zostać wykorzystana. Należąca do tego podziału wiedza cicha 
(ukryta, tacit knowledge) wynika z doświadczenia jej posiadaczy i była trudna  
w opisie i przekazaniu jej innym5. 
 Jeśli tak, to skąd przedsiębiorstwo czerpie wiedzę? 
 Zwrócono uwagę, że oprócz modelu zasobowego znaczący wkład w zagad-
nienie wiedzy ma również model procesowy i japoński. Jednak one w zamyśle 
autora zostaną pominięte, by pokazać, że przedsiębiorstwo również czerpie wiedzę 
zewnętrzną z poziomu systemu międzyorganizacyjnego. Dzięki temu orientuje się 
w sytuacji na rynku przedsiębiorstw swojego sektora. Wiedza, jaką czerpie z po-

                                                 
3  W. Walczak, Wiedza tworzywem konstelacji przewag konkurencyjnych współczesnego 

przedsiębiorstwa, w: E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, 
Materiały konferencyjne, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009, http://www.instytut.info, 
10.02.2010 r. s. 2. 

4  W. M. Grudziewski, I. K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, 
Warszawa 2004, s. 76-77. 

5  A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warsza-
wa 2007,  s. 23-27. 
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ziomu własnej firmy pochodzi z własnych zasobów, a umiejętność jej wykorzysta-
nia staje się ważnym instrumentem na drodze rozwoju. Wiedza zespołowa stanowi 
element wiedzy przedsiębiorstwa, które dzięki niej kumuluje  posiadaną wiedzę  
i tworzy nową. Jednakże wiedza na poziomie jednostki jest kluczowa, bo bez niej 
przedsiębiorstwo nie zbuduje własnego systemu zarządzania wiedzą ani nie zrobi  
z niej użytku. Przedsiębiorstwo realizując swoje cele, poszukuje kluczowej, po-
mocniczej i rynkowej wiedzy. Z pewnością wiedza, która wyróżnia przedsiębior-
stwo wśród konkurentów, jest kluczowa. Powinna ona być  niekopiowalna, a także 
opierać się na kompetencjach i doświadczeniu. Wiedzę pomocniczą może posiadać 
przedsiębiorstwo na własność, ale nie musi. Może pobrać ją od innych obcych 
podmiotów ją tworzących. Natomiast przedsiębiorstwo powinno posiadać wiedzę 
rynkową o potrzebach klientów oraz segmentach rynku. Tę właśnie wiedzę powi-
nien posiadać kapitał ludzki6.  
 Czy wiedza jako zasób przedsiębiorstwa ma wpływ na jego konkurencyjność? 
 Przedsiębiorstwo, aby mogło konkurować z innymi podmiotami na rynku, 
powinno określić, jakie otaczają go czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Pozwoli mu 
to wypracować strategię działania. Jeśli zdobędzie przewagę konkurencyjną, to 
znaczy, że klienci dostrzegli usługi firmy. Kadra kierownicza powinna wówczas 
postawić sobie za cel utrzymanie klienta. Wykorzystuje do tego celu wiedzę własną 
i podwładnych, a także umiejętności płynące z wiedzy pracowników. Można za-
uważyć, że przewaga konkurencyjna rodzi się wewnątrz przedsiębiorstwa, ma na-
tomiast ujście na zewnątrz. Przewagę tę może spowolnić brak zasobu lub jego osła-
bienie. Przedsiębiorstwo nie może pozwolić sobie na utratę konkurencyjności. In-
westuje dlatego w wiedzę posiadanych zasobów tak, aby możliwe było zbudowanie 
trwałej przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy7. Tym bardziej że w firmie 
uzdrowiskowej przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami o podobnym 
profilu działalności kształtują zawarte kontrakty oraz liczba kuracjuszy i klientów 
komercyjnych przyjeżdżających do przedsiębiorstwa uzdrowiskowego. W związku 
z dużą konkurencyjnością usług uzdrowiskowych i zmienną koniunkturą gospodar-
czą sektor uzdrowiskowy mieszczący się w sektorze usług turystyki zdrowotnej 
charakteryzuje się dużym ryzykiem prowadzonej w nim działalności. Klienci insty-
tucjonalni finansowani przez budżet państwa zawierają bowiem coraz mniej kon-
traktów i na coraz niższe stawki. Ma to wpływ na to, że z roku na rok pogarsza się 
sytuacja ekonomiczna wielu podmiotów z sektora gospodarki uzdrowiskowej. Po-
woduje to stopniową degradację infrastruktury leczniczej i, co najistotniejsze, odej-
ście wiedzy z przedsiębiorstwa.  
 W takim razie na czym polega specyfika wiedzy w przedsiębiorstwie uzdro-
wiskowym? 

                                                 
6  Op., cit., s. 23-27. 
7  A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą ...,  op., cit., s. 33-39. 
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2. Specyfika wiedzy w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym 
 
 Nawiązując do działalności uzdrowiskowej i do teorii zasobowej, należy za-
uważyć, że z pewnością  ogromne znaczenie w przedsiębiorstwie ma wiedza spe-
cjalistyczna zatrudnionego w nim kapitału ludzkiego o potrzebach kuracjusza  
i umiejętności służące spełnianiu jego potrzeb. Przy czym z pewnością źródłami 
wiedzy w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym są: doświadczenie zawodowe, inny 
pracownik, przełożony, targi, kursy i szkolenia, studia zawodowe, studia magister-
skie, studia podyplomowe, konkursy branżowe, sympozja, konferencje dla branży 
turystycznej, literatura przedmiotu, prasa tematyczna, radio, telewizja, dokumenty 
wewnętrzne oraz kontrahenci.. Istotnym atrybutem jest także klient indywidualny 
oraz instytucjonalny, jakim jest kuracjusz kierowany przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia czy też Państwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych. Oprócz tego w firmie uzdrowiskowej wiedza jest 
tworzona za pomocą dyskusji grupowych, szkoleń wewnętrznych, burzy mózgów, 
szkoleń zewnętrznych, omawianiu wyników przedsiębiorstwa, badania stanu i roz-
woju, szkolenia młodego pracownika przez doświadczonego pracownika, wspólne-
go rozwiązywania problemu, rozmowy formalnej lub nieformalnej z przełożonym, 
wymiany poglądów. Wiedza jest prezentowana w postaci: opisowej, rysunkowej, 
tabelarycznej czy też w formie prezentacji multimedialnych. Określana jest poprzez 
ubiór, poziom obsługi klienta, standard warunków pracy oraz wyposażenia. Ważne 
jest także jasne i przejrzyste usytuowanie pracowników w strukturze organizacyjnej 
i procesy dokonujące się w działach oraz pomiędzy działami. Prezentacją wiedzy 
jest oferta skierowana do klienta. W sprzedaży tej wiedzy pomaga reklama, promo-
cja usług świadczonych nie tylko u klientów komercyjnych8. 
 Jednakże czy teoria zasobowa udowadnia, że wiedza jest źródłem przewagi 
konkurencyjnej? 
 
 
3. Teoria zasobowa a przedsiębiorstwo uzdrowiskowe 
 
 Istnieje ponadto teoria zasobowa, która podkreśla, że wiedza jest źródłem 
przewagi konkurencyjnej. Jej przedstawiciele9 twierdzą, że nierównomierne roz-
mieszczenie zasobów, także wiedzy, sprzyja zróżnicowanej zyskowności przedsię-
biorstw. W ich mniemaniu wiedza urasta jako zasób do wysokiej rangi. Uważają 

                                                 
8  M. Januszewska, Innowacyjne przedsiębiorstwo turystyczne oparte na wiedzy, 

http://www.sgurp.pl, 18.03.2010. 
9  D. Leonard-Barton, T. Davenport i L. Prusak, I. Nonaki I H. Takeuchi. 
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również, że wiedza jest kluczową kompetencją organizacji10. Z teorii zasobowej 
wynika także wspólne zespołowe rozwiązywanie problemów, wdrażanie nowych 
pomysłów, technologii usprawniających działalność przedsiębiorstwa, takich jak 
System Rezerwacyjny, System Kuracjusz; ponadto szukanie możliwości uspraw-
nienia działalności bez obciążania przedsiębiorstwa uzdrowiskowego pod wzglę-
dem finansowym. Czasem jednak wiedza posiadana przez przedsiębiorstwo nie 
wystarczy. Wówczas konieczna jest współpraca z ośrodkami medycznymi, uniwer-
syteckimi i wzajemna wymiana wiedzy. Objawem współpracy jest zatrudnianie 
specjalistów i organizowanie spotkań, sympozjów, konferencji z zakresu zarządza-
nia i lecznictwa (balneologii). 
 Warto odpowiedzieć jeszcze na pytanie, czy kluczowe kompetencje i umiejęt-
ności kapitału ludzkiego wpływają na konkurencyjność? 
 
 
4. Kluczowe kompetencje i umiejętności kapitału ludzkiego  

w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym 
 
 Kluczową kompetencją kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie uzdrowisko-
wym jest wiedza i umiejętność świadczenia usług. Każdy pracownik ma swoje 
miejsce i podległość w strukturze organizacyjnej. Dla przykładu do kompetencji 
salowych należy dbanie o kuracjusza i warunki sanitarne w trakcie jego pobytu na 
kuracji w szpitalu uzdrowiskowym, do kompetencji administratora sanatorium na-
leży z kolei nadzór nad m.in. salowymi i szeroko rozumianym porządkiem  
w obiekcie, w kompetencjach pielęgniarek leży w szczególności doraźna opieka 
medyczna nad kuracjuszem, przy tym również pobieranie krwi i mierzenie ciśnie-
nia, do kompetencji lekarza zaliczyć należy badanie i diagnozowanie stanu zdrowia 
kuracjusza, ponadto opieka i nieustanne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, co 
więcej − obsługa systemu informatycznego Kuracjusz11, natomiast recepcja obiektu 
umiejętnie obsługuje kuracjuszy w sprawach organizacyjnych, udziela informacji  
o wolnych pokojach i zaprasza do korzystania z usług. W uzdrowiskowym przed-
siębiorstwie swoje miejsce w strukturze organizacyjnej mają również pracownicy 
pełniący funkcje gastronomiczne, administracyjne, konserwatorskie. Kadra zarzą-
dzająca w ramach kluczowych kompetencji opracowuje i wprowadza rozwiązania 
systemowe w zakresie organizacji pracy i zarządzania, norm oraz wartości.  

                                                 
10  G. Śmigielska, Wiedza jako źródło trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 

handlowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zeszyty Naukowe nr 694, Kraków 2006, 
http://gollum.uek.krakow.pl, 08.02.2010 r., s. 124-125. 

11  Program Kuracjusz stosowany jest do ewidencji pacjentów i planowania zabiegów lub 
zajęć. Służy on przede wszystkim  w sanatoriach, zakładach leczniczych, ośrodkach zabiegowych 
i innych placówkach. Program ten gwarantuje bezpieczny i kompleksowy sposób ewidencji kura-
cjuszy i planowania zabiegów.  
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W przypadku tych ostatnich przykładem jest Kodeks Etyki Pracownika oraz Regu-
lamin Organizacyjny Pracy.  
 W przedsiębiorstwie uzdrowiskowym zarządzanie spoczywa w rękach kie-
rownictwa. Jego zadaniem jest takie kierowanie uzdrowiskiem, aby można było  
w pełni wykorzystać wszystkie jego zasoby w celu maksymalizacji wygenerowane-
go zysku. Kierownictwo, będąc częścią kapitału ludzkiego w takim przedsiębior-
stwie, powinno wykazać się kompetentncją w określonych dziedzinach, m.in. me-
dycznych i pokrewnych, czyli wyspecjalizowaną wiedzą. Wynika ona z edukacji, 
doświadczenia i umiejętności jej zastosowania12. Kierownictwo wiedzę stosuje  
w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, czyli procesami usługowymi i finanso-
wymi. Dzięki niej planuje, organizuje i realizuje procesy. Rozdziela pomiędzy per-
sonel tzw. kluczowe kompetencje w celu usprawnienia działalności firmy. Kryje się 
za tym obraz struktury organizacyjnej, cele i kompetencje działów13 zakładu, decy-
zje do podjęcia i nieuniknione ryzyko prowadzonej działalności. Kadra zarządzają-
ca konfrontuje plany z finansami i podejmuje decyzje co do wprowadzania innowa-
cyjnych rozwiązań. Rozwiązania te rodzą się z posiadanej wiedzy. Stają się czynni-
kiem przewagi konkurencyjnej. Jednakże dla wprowadzenia pomysłów w życie 
potrzebna jest współpraca kierownictwa z podległym mu personelem. W ramach 
kluczowych kompetencji przedsiębiorstwo tworzy strategię działalności, dzięki 
czemu odnajduje ważne i ważniejsze obszary swojej działalności przynoszące ko-
rzyści. Wiedza ta pomaga w wyznaczeniu kierunku dalszego rozwoju14. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozważania, wywnioskowano, że wiedza 
stanowi źródło przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym. 
Stwierdzono również, że wiedza jest potencjałem dającym przewagę konkurencyjną 
wobec innych przedsiębiorstw uzdrowiskowych, że zasoby wiedzy omawianej ka-
tegorii przedsiębiorstw usługowych tkwią w zdolnościach zatrudnionego w nim 
kapitału ludzkiego. W tym względzie zaliczono wiedzę specjalistyczną zatrudnio-
nego w nim kapitału ludzkiego, tj. o potrzebach kuracjusza i umiejętności służące 
spełnianiu jego potrzeb. Sukces pożytkowania wiedzy dostrzeżono we wzajemnych 
relacjach między pracownikami oraz między pracownikami a zarządem. Napisano, 
że o przewadze konkurencyjnej firmy świadczy wiedza o możliwościach pozyska-

                                                 
12  W. Walczak: Wiedza tworzywem ..., op., cit., s. 6. 
13  Przykładowe działy przedsiębiorstwa uzdrowiskowego: dział finansowo-księgowy, dział 

ekonomiczny, dział marketingu, dział sprzedaży, dział kontroli wewnętrznej, administracja zakła-
dów lecznictwa uzdrowiskowego, zakład żywieniowo-kateringowy, zakłady przyrodolecznicze, 
przychodnia uzdrowiskowa. 

14  W. Walczak, Wiedza tworzywem ..., op., cit., s. 8-9. 
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nia klienta  i sposób jej prezentacji. Parafrazując znaczenie teorii zasobowej, 
stwierdzono, że przedsiębiorstwo posiada wiedzę, która znajduje się w jego zaso-
bach, a zasoby te posiadają określone kompetencje i umiejętności, które są motorem 
działalności przedsiębiorstwa uzdrowiskowego. W nawiązaniu do kluczowych 
kompetencji, jakie niewątpliwie powinno posiadać kierownictwo, wspomniano, że 
są one zbiorem wszystkich zasobów przedsiębiorstwa, w tym także personelu, który 
postępuje zgodnie ze wzorcem z zakresu technicznego, administrowania oraz lecz-
nictwa15, co oznacza, że kluczowe kompetencje i umiejętności zatrudnionego kapi-
tału ludzkiego są atrybutem i sposobem wpływu na konkurencyjność firmy uzdro-
wiskowej. 
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WISSEN - DIE QUELLE DER KONKURENZÜBERLEGENHEIT  
IN DER KURANSTALT 

 
 

Zusammenfassung 
 
 Das Ziel des Artikels ist die Darstellung des Wissens über eine Kuranstalt. Im 
Artikel wurde die These gestellt, dass das Wissen die Quelle der konkurenzfähigen 
Überlegenheit in der Kuranstalt ist. Die These wurde aus der Sicht des Wissens, wel-
ches das Humankapital in der Kuranstalt hat. Man hat auch die Bestandstheorie ver-

                                                 
15  W. Walczak: Wiedza tworzywem ..., op., cit.,  s. 8. 
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wendet. Im Resultat hat man das Wissen als Potential zur Entwicklung und zur konku-
renzfähigen Überlegenheit der Kuranstalt auf dem Markt gezeigt. 
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Wprowadzenie 
 
 W gospodarce istnieje ścisłe powiązanie i wzajemne uwarunkowanie proce-
sów gospodarczych i informacyjnych. Skala zmian zachodzących w otoczeniu 
podmiotów gospodarczych ma związek z wykorzystywaniem informacji jako no-
wego zasobu firmy. Dysponowanie właściwymi informacjami i skuteczność ich 
wykorzystania ma istotne znaczenie dla istnienia i rozwoju tych podmiotów. Prawi-
dłowo przygotowana informacja pozwala przewidywać, koordynować i kontrolo-
wać działalność gospodarczą oraz ułatwia podejmowanie operacyjnych i perspek-
tywicznych decyzji.  
 Procesy informacyjne odgrywają coraz większą rolę w funkcjonowaniu przed-
siębiorstw, gdyż przyczyniają się do powiększania obszaru działalności firmy, 
wzrostu konkurencyjności, rozwoju produkcji. Michalski1 stwierdza, że wprowa-
dzenie technologii informacyjnej wraz z efektywnym wykorzystaniem zasobów 
ludzkich umożliwiają poprawę pozycji konkurencyjnej. Kontynuując tę myśl, moż-
na zauważyć, że wykwalifikowana kadra jest konieczna do zarządzania informacją, 
by można było uzyskać wartość dodaną, stanowiącą różnicę między uzyskanym 
poziomem zasobów informacji, wiedzy i doświadczenia a poziomem tych zasobów 
przed ich przetworzeniem. W opinii A. Piątek wzrost znaczenia informacji wytwo-
rzył nowe trendy, które uwidoczniają się w gospodarce: 

                                                 
1  Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie, A. Michalski (red.), Wydawnictwo Poli-

techniki Śląskiej, Gliwice 1999, s. 76. 
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− informacja stała się obiektem wymiany handlowej, 
− następuje poprawa jakości zarządzania informacją, 
− procesy informacyjne realizowane są coraz częściej jako forma usługi 

przez inne jednostki gospodarcze, 
− rozwój w dziedzinach: telekomunikacji, informatyki, multimediów wpływa 

na wzrost racjonalności procesów informacyjnych2.  
 Nowa sytuacja obliguje więc zasadniczo każdą firmę do przedstawiania swojej 
oferty w Internecie. B.F. Kubiak i A. Korowicki3 uważają, że wykorzystanie no-
wych technologii w rozwoju turystyki nie przyniesie oczekiwanych efektów, jeśli 
jej oferty nie będą dostępne elektronicznie na globalnym rynku turystycznym. Wy-
nika to z faktu, że Internet jest utożsamiany z jednym z najskuteczniejszych narzę-
dzi marketingowych, wykorzystywanych do promocji usług turystycznych. Oferuje 
wiele nowych możliwości docierania do obecnych i przyszłych klientów, prowa-
dzenia badań rynku, poszukiwania nowych rynków zbytu.  Możliwości działania  
w sieci WWW są praktycznie nieograniczone, a jedną z usług umożliwiających 
realizację potrzeb turystycznych obu stron − turysty i usługodawcy − jest poczta 
elektroniczna.   
 
 
1. Cel i metoda 
 
 Celem artykułu jest analiza i ocena znaczenia poczty elektronicznej w tworze-
niu przewagi konkurencyjnej. W związku z tym przeprowadzono badania mające na 
celu zidentyfikowanie stopnia wykorzystania poczty elektronicznej w kontaktach 
pomiędzy turystami i ośrodkami informacji turystycznej.  
 Badania zostały przeprowadzone w styczniu 2010 roku i obejmowały ośrodki 
informacji turystycznej, których podstawowym celem działalności jest udzielanie 
informacji na temat oferty turystycznej. Do badań wybrano wszystkie punkty in-
formacji turystycznej działające na terenie kraju. W celu zebrania danych adreso-
wych wykorzystano oficjalne internetowe serwisy turystyczne administrowane 
przez regionalne organizacje turystyczne, urzędy marszałkowskie oraz inne organi-
zacje zajmujące się turystyką. Badanie polegało na wysłaniu zapytania na adres 
poczty elektronicznej z prośbą o wskazanie interesujących produktów turystycz-
nych na terenie poszczególnych województw.  
 
 
                                                 

2  A. Piątek, Jak zapewnić sprawne zarządzanie informacją. Gazeta Prawna 2004, nr 180 
(1289), s. 6. 

3  B. F. Kubiak, A. Korowicki, Trendy rozwojowe systemów informacji i dystrybucji pro-
duktu turystycznego, w: A. Panasiuk (red.), Polityka turystyczna. Fundacja na rzecz Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin-Kopenhaga 2005, s. 413. 
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2. Konkurencyjność turystyczna 
 
 Konkurencyjność stanowi przedmiot zainteresowania i dyskusji ośrodków 
naukowych, instytucji i organizacji międzynarodowych, polityków, decydentów 
różnych szczebli administracji państwowej i samorządowej, aż po menedżerów w 
przedsiębiorstwach działających w skali globalnej i regionalnej. W literaturze mię-
dzynarodowej, jak również krajowej, dość krytycznie ocenia się próby stworzenia 
jednolitej definicji konkurencyjności dla potrzeb turystyki, stwierdzając, że brakuje 
wypracowanego jednolitego stanowiska, zarówno w odniesieniu do definiowania 
tego pojęcia, jak również opracowania modelu konkurencyjności turystycznej re-
gionu.  
 Pojęcie konkurencyjności używane jest do oceny efektów działalności róż-
nych systemów gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, ale także produktów, 
sektorów, regionów oraz gospodarki narodowej. Teichmenn4 uważa, że konkuren-
cyjność to wypadkowa kombinacji zasobów (naturalnych lub stworzonych przez 
człowieka), procesów (polegających na przetwarzaniu posiadanych zasobów w 
efekty gospodarcze) oraz ekonomicznej rywalizacji z otoczeniem (krajowym lub 
międzynarodowym). 
 Konkurencyjność turystyczna regionu jest pojęciem wielowymiarowym, zło-
żonym i wywołującym wiele dyskusji. Wiąże się zarówno z konkurencyjnością firm 
sektora turystycznego, atrakcyjnością dla turystów, konkurencyjnością otoczenia 
ekonomicznego, społecznego i kulturowego. Stąd też konkurencyjność regionu 
turystycznego jest traktowana jako swoiste połączenie konkurencji produktów, 
firm, sektorów i całych regionów – także pod względem ich lokalizacji, walorów 
naturalnych i dostępności.  
 Zazwyczaj eksperci zajmujący się badaniem konkurencyjności ograniczają się 
do analizy wpływu poszczególnych czynników na konkurencyjność regionu tury-
stycznego, na przykład poziomu cen, środowiska przyrodniczego, infrastruktury 
turystycznej, lokalizacji. Próbę kompleksowego potraktowania tematu, poprzez 
przygotowanie i praktyczną aplikację modelu konkurencyjności destynacji tury-
stycznej, podjęli między innymi L. Dwyer, P. Forsyth i P. Rao5 oraz L. Dwyer  
i Ch. Kim6, a w Polsce zespół pod kierunkiem J. Grabowskiego7.  

                                                 
4  E. Teichmenn, Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej. Czynniki konku-

rencyjności. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006, s. 15. 
5  L. Dwyer, P. Forsyth, P. Rao, Destination Price Competitiveness: Exchange Rate 

Changes versus Domestic Inflation, Journal of Travel Research 40, 2002, s. 328-336. 
6  L. Dwyer, Ch. Kim, Destination Competitiveness: Determinants and Indicators, Current 

Issues in Tourism 6(5) 2003, s. 369-414. 
7  J. Grabowski, K. Barteczko, A. Wrzosek, Analiza przewag konkurencyjnych polskich re-

gionów na europejskim rynku turystycznym, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego  
w Warszawie, Warszawa 2003. 
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 Obecnie na problem przewagi konkurencyjnej należy spojrzeć z punktu wi-
dzenia zachodzących zmian technologicznych będących wynikiem rozwoju kompu-
terów, technologii komunikacyjnych i internetowych8. Stąd też żadne przedsiębior-
stwo, w szczególności działające w branży turystycznej, nie może pozwolić sobie 
na brak strony WWW czy zaniechanie utworzenia konta poczty elektronicznej, 
gdyż wiązałoby się to z utratą wielu klientów i spadkiem sprzedaży produktów 
turystycznych9 . Jeszcze kilkanaście lat temu witryna WWW i kontakt e-mail mo-
gły świadczyć o nowoczesności i konkurencyjności, obecnie tego typu działalność 
powinna być naturalnym elementem funkcjonowania każdego podmiotu gospo-
darczego.  
 
 
3. Informacja a konkurencyjność w turystyce 
 
 Wśród czynników rozwoju turystyki jeszcze do niedawna nie wyróżniano 
osobnej grupy związanej z rozwojem technologii informacyjnej i zasobów informa-
cyjnych10. Nieodpowiednio wykorzystywany lub zaniedbywany czynnik informa-
cyjny może przyczyniać się do hamowania rozwoju turystyki, natomiast świadome 
korzystanie z zasobów informacyjnych i rozwiązań technicznych, umożliwiających 
zarządzanie nimi, sprzyja wywoływaniu efektu synergii i znacznie wzmacnia roz-
wój turystyki w regionach. Także w opinii European Travel Commission11 zwięk-
sza się rola Internetu w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej zarówno przedsię-
biorstw, jak i regionów turystycznych, między innymi poprzez większą swobodę 
klientów w dostępie do oferty wraz z możliwością jej porównywania. 
 Jednak posiadanie strony WWW i dostęp do sieci internetowej to jedynie 
wstępny etap prowadzenia handlu elektronicznego, który prowadzi do zmian za-
chowań konkurencyjnych w turystyce poprzez ciągłe dostarczanie aktualnych in-
formacji dla potencjalnych i aktualnych klientów o oferowanych produktach tury-
stycznych12. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość kontaktu za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. Z danych opublikowanych przez eMarketer13 wynika, że 
47% Amerykanów chętnie korzysta z ofert przesyłanych za pośrednictwem poczty 
                                                 

8  K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 101. 
9  R. Ziółkowski, Usługi internetowe w branży hotelarskiej, W: Jalinik M. (red.), Innowacje 

w rozwoju turystyki, Politechnika Białostocka, Białystok 2008, 411-419. 
10  R. Ziółkowski, Zarządzanie informacją w regionie turystycznym, Politechnika Białostoc-

ka, Białystok 2007, s. 72. 
11  Tourism trends for Europe, European Travel Commission 2006. 
12  zob. S. Miecznikowski, Rynek technologii informatycznych i jego wykorzystanie w sekto-

rze turystycznym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Tury-
styki, nr 7. Szczecin 2006, s. 17-22. 

13  Brand mentions preferred over ads, 2009, April 20, dostęp elektroniczny 
www.emarketer.com 



Dostępnosć informacyjna jako źródło przewagi konkurencyjnej… 557

elektronicznej. Z kolei S. Choi, X.Y. Lehto i T. Oleary14 twierdzą, że w czasie po-
bytu w miejscowości turystycznej oraz po powrocie z podróży turystycznej naj-
większa aktywność internetowa turystów obejmuje korespondencję za pośrednic-
twem poczty elektronicznej, w tym z podmiotami zajmującymi się obsługą ruchu 
turystycznego.  
 Y. Wang i D.R. Fesenmaier15 uważają, że sukces strategii marketingowej 
wymaga integracji i koordynacji trzech uzupełniających się elementów: wyglądu 
strony internetowej, strategii promocji w Internecie oraz zarządzania relacjami  
z klientem. Należy zauważyć, że o ile dwa pierwsze elementy wymagają znacznego 
nakładu organizacyjnego i koncepcyjnego jedynie w pierwszym etapie prac, o tyle 
zarządzanie relacjami z klientem jest procesem wymagającym stałej aktywności po 
stronie podmiotu zajmującego się obsługą ruchu turystycznego. Mając to na uwa-
dze, można stwierdzić, że istotnym elementem przenoszenia działalności turystycz-
nej do Internetu jest tworzenie przewagi nad konkurencją, czemu sprzyja wykorzy-
stanie16:  

− poczty elektronicznej (e-mail) do kontaktu z klientami, 
− komputerowych systemów rezerwacji on-line, 
− globalnych systemów dystrybucji usług turystycznych, 
− komunikatorów internetowych, umożliwiających zadawanie pytań i udzie-

lanie odpowiedzi w czasie rzeczywistym, 
− telefonii internetowej, oferującej darmowy kontakt głosowy, 
− czatów, newsroomów, stron internetowych i podobnych rozwiązań tech-

nicznych umożliwiających zapoznanie się z ofertą turystyczną i opiniami 
turystów. 

 Obecnie zastosowania technologii informacyjnej przekształciły się w kierunku 
zabezpieczenia pozycji przedsiębiorstwa na rynku i wypracowania przewagi nad 
konkurencją17. Przedsiębiorstwa turystyczne wykorzystujące w swojej działalności 
usługi internetowe wzmacniają swoją konkurencyjność polegającą przede wszyst-
kim na poprawie dostępności do produktów turystycznych18.  
                                                 

14  S. Choi, X.Y. Lehto. T. Oleary, What Does the Consumer Want from a DMO Website?  
A Study of US an d Canadian Tourists’ Perspectives. International Journal of Tourism Research 
2007, 9(2): 59-72. 

15  Y. Wang, D.R. Fesenmaier, Identifying the success factors of Web-based marketing 
strategy: an investigation of convention and visitors bureaus in the United States. Journal of 
Travel Research 2006, 44(3), s. 239–249. 

16  R. Ziółkowski, Dostępność informacyjna jako element kształtowania konkurencyjności 
produktu turystycznego, w: M. Jalinik (red.), Konkurencyjność produktów turystycznych, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009, s. 351. 

17  M. Goliński, Gospodarka i informacja, w: J. Lubacz (red.), W drodze do społeczeństwa 
informacyjnego, Politechnika Warszawska, Warszawa 1999, s.141. 

18  E. Nawrocka, Wpływ globalizacji w sektorze turystycznym na funkcjonowanie polskich 
przedsiębiorstw, w: B. Raszka, S. Bosiacki (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Glo-
balne wyzwania i zagrożenia, AWF, Poznań 2006, s. 31-40. 
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4. Znaczenie informacji w organizacji podróży turystycznych 
 
 Łatwy i szybki dostęp do informacji o walorach turystycznych, bazie nocle-
gowej i gastronomicznej, usługach turystycznych i imprezach turystycznych coraz 
częściej warunkuje odbycie podróży turystycznej. Obecnie można zauważyć silnie 
zarysowujące się trendy związane ze wzrastającym zapotrzebowaniem na wysokiej 
jakości usługi informacyjne i rozwój przedsiębiorstw turystycznych bazujący na 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Już w roku 1999 wskazywano na zależ-
ność pomiędzy rozwojem turystyki i decyzjami nabywczymi klientów a dostępem 
do aktualnej informacji, uzależnieniem od technologii informacyjnej i wykorzysty-
waniem internetowej inspekcji obiektów do wyboru miejsca podróży19. Od kilku lat 
liczba Polaków organizujących swój wyjazd turystyczny samodzielnie, a więc  
w oparciu o dostęp do informacji turystycznej, utrzymuje się na bardzo wysokim 
poziomie. W mniejszym stopniu turyści korzystają z oferty biur podróży, zakładów 
pracy, szkół i innych organizacji zajmujących się organizacją i pośrednictwem  
w organizowaniu wyjazdów turystycznych. Na wykresie 1 zilustrowano zakres 
samodzielnego organizowania krótkookresowych podróży turystycznych na terenie 
kraju. Wartości minimalne oznaczają najniższy odsetek osób organizujących podróż 
samodzielnie w latach 2003-2008. Z kolei wartości maksymalne określają najwyż-
szy odsetek turystów, którzy w analizowanym okresie samodzielnie przygotowali  
i zrealizowali podróż. 
 Z danych zamieszczonych na rysunku 1 widać, że odsetek turystów planują-
cych samodzielnie podróż i przyjeżdżających do różnych województw utrzymuje 
się od roku 2003 na wysokim i mało zmiennym poziomie. Wahnięcia utrzymują się 
na średnim poziomie około 10%. Należy nadmienić, że te same analizy wykonane 
dla podróży długookresowych oraz dla przyjazdów turystów zagranicznych do 
Polski wskazują na analogiczny trend. Ponadto należy pamiętać, że współczesny 
turysta podróżuje w sposób świadomy, co oznacza wcześniejsze poszukiwanie in-
formacji o walorach i atrakcjach znajdujących się w miejscu docelowym podróży. 
Należy stąd wyciągnąć kolejny wniosek, że również w przypadku organizacji po-
dróży przez osoby lub podmioty trzecie turysta aktywnie poszukuje informacji tury-
stycznej.  

                                                 
19  Tourism: 2020 Vision. A New Forecast from the World Tourism Organization. Executive 

Summary, WTO, Madrid 1999, s. 28. 
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Rys. 1. Samodzielne organizowanie krajowych wyjazdów krótkookresowych w latach 
2003-2008 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Instytutu Turystyki opublikowanych  
w opracowaniu Turystyka polska. Układ regionalny z lat 2004-2009. 

  
 
5. Wykorzystanie poczty elektronicznej w kontaktach z ośrodkami informacji 

turystycznej  
 
 Według stanu na dzień 1 stycznia 2010 roku działalność w zakresie udzielania 
informacji turystycznej w Polsce prowadziło ponad 900 ośrodków (tabela 1). Naj-
więcej znajdowało się ich w województwie pomorskim (147) i dolnośląskim (106). 
Najmniej punktów informacji turystycznej znajduje się w województwie lubelskim 
(24) i wielkopolskim (25).  
 Liczba ośrodków informacji turystycznej podana w tabeli 1 może przewyższać 
liczbę punktów dostępnych w terenie. W trakcie prowadzonych badań stwierdzono, 
że niektóre obiekty udzielają informacji jedynie za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej. Ponadto wiele z nich znajduje się w lokalnych siedzibach PTTK lub innych 
organizacji turystycznych, w samorządach gminnych, parkach narodowych i krajo-
brazowych, ośrodkach kultury i innych instytucjach wypełniających funkcję infor-
macyjną okazjonalnie.  
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Tabela 1 
 

Liczba ośrodków informacji turystycznej w poszczególnych województwach 
 

Lp. Województwo 
Liczba ośrod-

ków informacji 
turystycznej 

Źródła 

1. dolnośląskie 106 
www.dot.org.pl 
www.umwd.dolnyslask.pl 
www.visitsilesia.pl 
www.sudety.it.pl 

2. kujawsko-pomorskie 31 
www.k-pot.pl 
www.kujawsko-pomorskie.pl 
visitkujawsko-pomorskie.pl 

3. lubelskie 24 www.lrot.p 
www.lubelskie.pl 

4. lubuskie 27 www.lotur.eu 
www.lubuskie.pl 

5. łódzkie 65 www.rotwl.pl 
www.lodzkie.pl 

6. małopolskie 57 www.mot.krakow.pl 
www.turystyka.lubelskie.pl 

7. mazowieckie 95 www.mrot.pl 
www.mazovia.pl 

8. opolskie 26 www.orot.pl 
www. umwo.opole.pl 

9. podkarpackie 50 www.podkarpackie.travel.pl 
www.e-podkarpackie.com 

10. podlaskie 75 www.podlaskieit.pl 
www.turystyka.wrotapodlasia.pl 

11. pomorskie 147 
www.prot.gda.pl 
www.woj-pomorskie.pl 
www.wrotapomorza.pl 

12. śląskie 62 www.gosilesia.pl 
www.silesia-region.pl 

13. świętokrzyskie 38 
www.wrota-swietokrzyskie.pl 
www.rot.swietokrzyskie.travel 
www.sejmik.kielce.pl 

14. warmińsko-mazurskie 43 www.mazury.travel 
www.warmia.mazury.pl 

15. wielkopolskie 25 
www.wot.org.pl  
www.umww.pl 
www.turystyka-wielkopolska.pl 

16. zachodniopomorskie 75 
www.zrot.pl 
www.zachodniopomorskie.pl 
www.wzp.pl 

17. POLSKA ogółem 946 
 
 W niniejszym artykule wskazywano, na podstawie literatury przedmiotu  
i wielu badań przeprowadzonych w tym zakresie, że dywersyfikacja dostępu do 
informacji turystycznej jest zadaniem nie tylko wizerunkowym, ale stanowi element 
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tworzenia przewagi konkurencyjnej. Naturalnym oczekiwaniem jest, że podmioty 
funkcjonujące w tej płaszczyźnie problemowej będą wypełniały to zadanie najle-
piej. Jednak wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że nie wszystkie ośrodki 
informacji traktują obecność w środowisku wirtualnym jako warunek konieczny 
zaspokajania potrzeb turystycznych i jednocześnie element konkurowania o poten-
cjalnego turystę (rys. 2).  
 

 
 

Rys. 2. Wykorzystanie poczty elektronicznej przez ośrodki informacji turystycznej do 
kontaktów z turystami  

Źródło: opracowanie własne.  

 
 W ramach badań wysłano za pośrednictwem poczty elektronicznej 946 zapy-
tań do ośrodków informacji turystycznej całym kraju. Otrzymano 459 odpowiedzi 
zwrotnych (niecałe 49%). Najliczniej odpowiedzi napływały z województwa ku-
jawsko-pomorskiego (68%), następnie lubelskiego (67%) i w takiej samej liczbie  
z warmińsko-mazurskiego i podlaskiego (63%). Najmniej odpowiedzi otrzymano  
z województwa łódzkiego (34%) oraz podkarpackiego (38%).  
 Analizując wyniki, można dojść do kilku interesujących spostrzeżeń: 

− większą skuteczność odpowiedzi uzyskiwano z województw, które posia-
dają mniejszą liczbę ośrodków informacji turystycznej, co może wskazy-
wać na rzetelniejsze selekcjonowanie podmiotów zajmujących się udziela-
niem informacji, 

− województwa uznawane za atrakcyjne (pomorskie, małopolskie) wypadają 
słabo, co z kolei może sugerować, że z uwagi na dużą rozpoznawalność  
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i niepowtarzalność posiadanych walorów (morze i góry) nie czują zagro-
żenia ze strony innych regionów, 

− poczta elektroniczna, mimo swoich zalet, przegrywa z rozwiązaniami, któ-
re umożliwiają samodzielne zapoznawanie się z potencjałem turystycznym 
województw za pośrednictwem regionalnych systemów informacji tury-
stycznej, 

− oczekiwania turystów wobec informacji turystycznej oferowanej drogą in-
ternetową, a tym samym jej funkcje, różnią się od tych stawianych punk-
tom informacji turystycznej znajdującym się w terenie, 

− powszechny dostęp do technologii informacyjnej oraz rozwój usług ofero-
wanych w sieci Internet wymuszają większą samodzielność na osobach ko-
rzystających z zasobów internetowych. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Cechą turystyki jest aktywność przestrzenna jej uczestników, konieczność 
wyjechania z miejsca pobytu w celu dotarcia do interesującego obszaru turystycz-
nego. Jednak sama konsumpcja turystyczna jest poprzedzona poszukiwaniem in-
formacji, a następnie zakupem usługi turystycznej. Obie te czynności coraz częściej 
są realizowane w domu za pośrednictwem Internetu. Wynika z tego, że elementem 
konkurencyjności regionów turystycznych staje się dostępność informacyjna rozu-
miana jako szybkie i merytoryczne dostarczenie informacji o walorach, atrakcjach  
i obiektach turystycznych.  
 Dostępność informacyjną można poprawiać różnymi metodami oraz wykorzy-
stując różne środki i narzędzia. Może ona obejmować drukowanie map, informato-
rów, przewodników, ulotek i udostępnianie ich przyjeżdżającym turystom. Innym 
sposobem jej realizacji jest poprawa oznakowania szlaków i dróg turystycznych,  
a także rozwój informacji wizualnej w miastach. Z informacją turystyczną można 
docierać również do turystów w miejscu ich stałego zamieszkania poprzez trady-
cyjne media – radio, prasę codzienną, pisma branżowe, telewizję. Wydaje się, że 
obecnie najpopularniejszym i najefektywniejszym środkiem przekazu stał się Inter-
net wraz z rozrastającą się liczbą usług oferowanych za jego pośrednictwem. 
 Poczta elektroniczna jest usługą, która od wielu już lat jest wykorzystywana 
zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Stała się składnikiem codziennego 
funkcjonowania większości osób, a z uwagi na możliwość dwustronnej nieprzerwa-
nej komunikacji przez całą dobę bywa utożsamiana z funkcjonalnością telefonu 
komórkowego. Jest ona jednym z wielu czynników poprawiających dostępność 
informacyjną regionu turystycznego, niemniej nie należy do tych najważniejszych, 
nie jest postrzegana jako decydująca o przewadze konkurencyjnej. 
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Summary 
 
 Progress of information technology makes tourists to get used to easier and 
quicker access to current information. Internet is becoming the base of this habit.  
 The article presents the analysis and estimation of the usage of e-mail communica-
tions as a tool for shaping the competitive advantage. The work results are based on poll 
examinations tourist information centers all over Poland. 
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2.3. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W WARUNKACH  
GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 

 
 



 
 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  597 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG NR  57 2010 
 
 
 
 
DOROTA BUCHNOWSKA 
Uniwersytet Gdański 
dorota.buchnowska@univ.gda.pl 
 
 
 

KSZTAŁTOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ WSPIERAJĄCEJ  
ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 CRM to strategia zarządzania oparta na budowie długoterminowych, przyno-
szących zyski relacji z klientami. Jej wdrożenie może przynieść przedsiębiorstwu 
wiele korzyści, takich jak wzrost lojalności klientów czy obniżenie kosztów. Jed-
nakże projekt CRM wiąże się z dużym ryzykiem niepowodzenia. Jak wykazały 
liczne badania, podstawowym czynnikiem sukcesu tego przedsięwzięcia jest odpo-
wiednia kultura organizacyjna. Celem artykułu jest wskazanie narzędzi umożliwia-
jących kształtowanie takiej kultury, która wspierałaby realizację strategii CRM. 
 
 
1. Elementy zarządzania relacjami z klientami 
 
 Termin CRM (Customer Relationship Management), czyli zarządzanie rela-
cjami z klientami, najczęściej utożsamiany jest z systemem informatycznym, które-
go zadaniem jest automatyzacja procesu obsługi klienta celem redukcji kosztów 
oraz podniesienia poziomu satysfakcji klientów. Technologia informacyjna to jed-
nak tylko jeden z elementów zarządzania relacjami z klientami, jedynie narzędzie 
umożliwiające realizację strategii i procesów kryjących się pod tą nazwą. Wszystkie 
elementy CRM zaprezentowano w tabeli 1. 
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Tabela 1 
 

Elementy zarządzania relacjami z klientami 
 

Element CRM Znaczenie 

Strategia  
organizacji 

Strategia organizacji wyraża jej cele długoterminowe, odpowiadające 
generalnym kierunkom działania, a także przedstawia alokację zasobów, 
które są niezbędne do realizacji przyjętych celów1. W przypadku zarzą-
dzania relacjami z klientami cele te związane są z budowaniem trwałych  
i wartościowych związków z klientami. 

Kultura  
organizacyjna 

Kultura organizacji to zwyczajowy sposób myślenia, odczuwania i działa-
nia, podzielany, przyswajany i asymilowany przez jej pracowników2. 
Podstawą skutecznego CRM są pracownicy, którzy starają się realizować 
strategię zorientowaną na klienta. 

Procesy  
biznesowe 

Realizacja strategii organizacji wymaga zdefiniowania, wykonywania  
i ciągłego doskonalenia odpowiednich procesów biznesowych (czyli po-
wiązanych wzajemnie działań i zadań zmierzających do realizacji uprzed-
nio określonej misji i celów3). W zarządzaniu relacjami z klientami szcze-
gólne znaczenie mają procesy, w których uczestniczy klient. 

Technologia 
informacyjna 

Zadaniem rozwiązań teleinformatycznych jest wsparcie procesów bizne-
sowych, a tym samym realizacji strategii organizacji. Systemy CRM 
przede wszystkim usprawniają wszelkie procesy zachodzące na styku 
przedsiębiorstwo − klient oraz pozwalają zarządzać wiedzą o klientach.  

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 
 CRM to przede wszystkim strategia zarządzania, a jej realizacja nie jest moż-
liwa bez odpowiednich procesów biznesowych czy zaangażowania pracowników. 
Wymaga ona doskonałej znajomości klientów, co wiąże się z przetwarzaniem dużej 
ilości danych. Zastosowanie rozwiązań TI często warunkuje możliwość osiągnięcia 
celów strategicznych. Mimo iż systemy CRM funkcjonują już dwie dekady i firmy 
nabrały doświadczenia w zakresie ich wdrażania (według firm analitycznych, takich 
jak Gartner Group czy Forrester Research, w latach 90. liczba niezakończonych 
sukcesem wdrożeń sięgała 70%), liczba zaniechanych lub przesuniętych w czasie 

                                                 
1  A.D. Chandler, Strategy and Structure: Chapters in the history of the American Indus-

trial Enterprise, MIT Press, Cambridge 1962. 
2  M. Czerska, Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, 

Difin, Warszawa 2003. 
3  B. F. Kubiak (red.), Strategia informatyzacji współczesnej organizacji. Teoria i praktyka, 

Wydawnictwo Akwila, Gdańsk 2003. 
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projektów nie jest mała (Gartner Group szacuje, że jest ich 25%), a menedżerowie 
wciąż narzekają na brak oczekiwanych efektów. 
 
 
2. Przyczyny braku efektów projektów CRM 
 
 Dyskusja nad przyczynami niepowodzeń projektów CRM trwa od lat 90. XX 
wieku, kiedy systemy te powstały. Wiadomo, że inwestycja ta niesie za sobą duże 
ryzyko, gdyż: 

− projekt CRM wiąże się z wdrażaniem strategii, reorganizacją procesów 
biznesowych i weryfikacją celów strategicznych; 

− jest inicjatywą ogólnoorganizacyjną i często pociąga za sobą konieczność 
głębokich zmian organizacyjno-kulturowych w przedsiębiorstwie; 

− każde wdrożenie jest inne, brak w tym zakresie standaryzacji, a jego zakres 
wynika z indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. 

 Zagrożenia występujące w projektach CRM można ująć w następujące grupy4:  
− czynnik ludzki – trudności w definiowaniu potrzeb, problemy komunika-

cyjne, opór przed zmianami, brak zaangażowania; 
− problemy techniczne – związane z funkcjonowaniem sieci czy platformy 

sprzętowo-bazodanowej; 
− integracja z istniejącymi systemami i bazami danych – problemy z impor-

tem danych, brak spójności, poprawności danych; 
− bezpieczeństwo danych – trudności związane z ochroną danych osobowych 

oraz innych informacji strategicznych; 
− finansowe – wysokie koszty przekraczające budżet przeznaczony na inwe-

stycję, brak spodziewanego zwrotu z inwestycji; 
− organizacyjne – konieczność reorganizacji procesów biznesowych i zmian 

w strukturze organizacyjnej. 
 Analitycy powodów niepowodzeń inwestycji CRM upatrują przede wszystkim 
w czynniku ludzkim – niskiej świadomości i małym zaangażowaniu. Tezę tę po-
twierdzają wyniki badania przeprowadzonego przez autorkę wśród polskich użyt-
kowników systemów CRM. Wynika z nich, że trudnościami, z jakimi najczęściej 
borykają się, są5: 

− brak odpowiedniej motywacji pracowników (58 % firm); 
− brak doświadczenia przy wdrażaniu CRM (57% firm); 
− niewystarczające przygotowanie pracowników (52% firm); 
− brak zrozumienia i realizacji strategii CRM (40% firm). 

                                                 
4  A. Stachowicz-Stanusch, M. Stanusch, CRM. Przewodnik dla wdrażających, Placet, 

Warszawa 2007. 
5  D. Buchnowska, CRM strategia i technologia, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2006. 
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 Trudności te nie są charakterystyczne jedynie dla etapu wdrażania systemu 
CRM – istnieją one również podczas jego późniejszego użytkowania. Większość  
z nich można jednak rozwiązać poprzez kształtowanie odpowiedniej kultury orga-
nizacyjnej oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.  
 
 
3. Możliwości kształtowania kultury organizacyjnej 
 
 Termin „kultura organizacyjna” funkcjonuje ponad trzydzieści lat i przez ten 
czas doczekał się wielu interpretacji. Najczęściej przyjmuje się, że jest ona złoże-
niem obowiązujących w organizacji norm i wartości, które przekładają się na po-
stawy oraz zachowania jej członków. Normy i wartości wynikają natomiast z pod-
stawowych założeń kulturowych odnoszących się do natury ludzkiej, relacji mię-
dzyludzkich oraz natury otoczenia6. 
 Kultura przedsiębiorstwa ma znaczący wpływ na funkcjonowanie firmy, jest 
bowiem „podstawowym czynnikiem w tworzeniu i realizacji strategii organizacji, w 
doskonaleniu efektywności organizacyjnej oraz w zarządzaniu zmianami”7. Liczne 
dowody świadczące o wpływie kultury na poprawę funkcjonowania organizacji 
przywołali między innymi Cameron i Quinn8. 
 Zachodzi zatem pytanie, czy kulturę organizacyjną można ukształtować, aby 
wspierała strategię CRM, a jeśli tak, to za pośrednictwem jakich narzędzi. W pra-
cach naukowych można spotkać trzy koncepcje prezentujące odmienne podejście 
do tematu skuteczności kształtowania kultury organizacyjnej9: 

− koncepcja zarządzania kulturą przedsiębiorstwa − kultura organizacyjna 
traktowana jest jako zmienna wewnętrzna; 

− koncepcja zarządzania międzykulturowego – kultura stanowi układ odnie-
sienia, okoliczności towarzyszące procesowi zarządzania; 

− koncepcja antropologiczna (poznawcza) – kultura stanowi rdzenną metafo-
rę do konceptualizacji organizacji. 

 Jedynie w przypadku pierwszej koncepcji zakłada się możliwość świadomego 
jej kształtowania w obrębie organizacji.  
 Zdaniem Cz. Sikorskiego kultura organizacyjna kształtuje się nieustannie pod 
wpływem czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Wśród zewnętrznych czynni-

                                                 
6  G. Aniszewska, Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007. 
7  A. Stachowicz-Stanusch, M. Stanusch, Wpływ kultury organizacyjnej na wdrożenie sys-

temu CRM, „Manager”, 2002, nr 5. 
8  K.S Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2003. 
9  J. Purgał-Popiela, Relacje między kulturą organizacyjną a kapitałem intelektualnym  

− spojrzenie z perspektywy interesariuszy, w: M. Juchnowicz, Kulturowe uwarunkowania zarzą-
dzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009. 
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ków kulturotwórczych wyróżnia się takie, które mają pośredni wpływ na kształto-
wanie kultury (m.in. system ekonomiczny i polityczny, poziom konkurencji), jak  
i takie, które bezpośrednio oddziałują na kształt kultury (kultura narodowa w przy-
padku organizacji transnarodowej oraz środowiskowa, lokalna). Wewnętrzne czyn-
niki kulturotwórcze to natomiast10: cechy pracowników (osobowość, umiejętności 
zawodowe, poziom wiedzy, aspiracje, potrzeby), interakcje społeczne w organiza-
cji, które są podstawą spontanicznego procesu kształtowania kultury i nad którymi 
kierownik ma niewielką kontrolę, formalne rozwiązania organizacyjne, które zależą 
od kierownika, kulturotwórczy wpływ kierownika, który świadomie wprowadza 
zmiany w kulturze podwładnych. 
 Kierownictwo firmy ma zatem − poprzez stymulowanie konkretnych, pożąda-
nych postaw, a zatem i działań pracowników − możliwość świadomego wpływu na 
kształt kultury organizacyjnej i powinno w tym celu wykorzystywać dostępne roz-
wiązania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi11. 
 
 
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako element kształtujący kulturę  

organizacyjną 
 
 Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL, ang. human resources management) 
jest „określoną koncepcją zarządzania w obszarze funkcji personalnej, w której 
zasoby ludzkie postrzega się jako składnik aktywów firmy i źródło konkurencyjno-
ści, postuluje się strategiczną integrację spraw personalnych ze sprawami bizneso-
wymi, aktywną rolę kierownictwa liniowego w rozwiązywaniu kwestii personal-
nych oraz wskazuje się na potrzebę kształtowania kultury organizacyjnej, integracji 
procesów personalnych oraz budowania zaangażowania pracowników jako narzędzi 
osiągania celów” 12.  
 Z powyższej definicji wynika, że jednym z celów ZZL jest wywieranie wpły-
wu na kształt kultury organizacyjnej. Odbywa się to za pośrednictwem decyzji po-
dejmowanych w strategicznych obszarach dotyczących zasobów ludzkich13: rekru-
tacja i selekcja kandydatów do pracy, ocenianie pracowników, wynagradzanie, 
szkolenia, analiza pracy oraz stosunki pracy. Siłę wpływu poszczególnych czynni-
ków na kulturę zbadała M. Czerska. Wyniki jej badania wskazują, że najskutecz-
niejszym narzędziem jest system motywacji (tabela 2).  

                                                 
10  C. Sikorski, Kształtowanie kultury organizacyjnej. Filozofia, strategia, metody, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009. 
11  B. Fryzeł, Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2004. 
12  A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE, 

Warszawa 2007. 
13  W. Golnau, M. Kalinowski, J. Litwin, Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, War-

szawa 2007. 
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Tabela 2 

 
Czynniki wpływające na kulturę organizacyjną 

 

Metoda korekty kursu 
Siła wpływu  
w skali 1-3 

System motywacji 2,93 
Szkolenia 2,79 
Oceny pracownicze 2,60 
Outplacement 2,58 

ZARZĄDZANIE 
ZASOBAMI 
LUDZKIMI 

Proces rekrutacji 2,33 
Zarządcza partycypacja pracownicza 2,85 
Więzi komunikacyjne 2,81 
Poziom decentralizacji struktury 2,78 
Filozofia struktury organizacyjnej 2,73 

ROZWIĄZANIA 
ORGANIZACYJNE 

Poziom formalizacji 2,60 
Styl kierowania 2,90 
Przyjęta forma kontroli menedżerskiej 2,77 
Misja firmy i wspólna wizja 2,75 
Osobisty przykład kierownika 2,72 

FORMY PRACY 
KIEROWNICZEJ 

Wprowadzenie przez kierownika nowych artefaktów 2,33 
 
Źródło: M. Czerska, op.cit. 
 
 Z kolei wyniki badań zaprezentowanych przez D. Lewicką i S. Słomę 14 po-
zwalają uporządkować czynniki motywujące polskich pracowników według ich 
znaczenia. Począwszy od najistotniejszego są to: dobre zarobki, nagrody finansowe, 
możliwość rozwoju zawodowego, dobre ubezpieczenie zdrowotne, atmosfera  
w pracy, pewność zatrudnienia, uznanie ze strony współpracowników, możliwość 
pracy niezależnej, pochwały od liderów oraz ruchomy czas pracy. Finansowe czyn-
niki motywacyjne są póki co najważniejsze z punktu widzenia polskich pracowni-
ków. Podczas wdrażania strategii CRM należy zatem zaprojektować taki system 
wynagradzania, który motywowałby pracowników do jej realizacji (w szczególno-
ści do zachowywania prokonsumenckiej postawy wobec klientów oraz dzielenia się 
wiedzą o nich ze współpracownikami). W tym celu ze względu na to, że potrzeby  
i oczekiwania pracowników są różne, należy je w pierwszej kolejności zidentyfi-
kować, a następnie opracować zindywidualizowane zestawy technik motywacji. 

                                                 
14  D. Lewicka, S. Słoma, Różnice kulturowe w zakresie motywowania − na podstawie ana-

lizy motywatorów w dwóch firmach: duńskiej i polskiej, w: M. Juchnowicz, op.cit. 
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 System wynagradzania to jednak nie jedyne skuteczne narzędzie ZZL kory-
gowania kultury organizacyjnej. Kulturę można kształtować również poprzez pro-
wadzenie szkoleń, politykę oceniania pracowników, outplacement czy też system 
rekrutacji (tabela 2). Wszystkie te rozwiązania powinny tworzyć spójną strategię 
ZZL, będącą integralnym elementem strategii CRM. 
 Omawiając zależności pomiędzy kulturą organizacyjną a zarządzaniem zaso-
bami ludzkimi należy zaznaczyć, że zachodzi pomiędzy nimi sprzężenie zwrotne.  
Z jednej strony stosowanie konkretnych rozwiązań w motywowaniu, ocenianiu czy 
rekrutacji pracowników wpływa na utrwalanie się norm, wartości i wzorców two-
rzących daną kulturę w organizacji, z drugiej zaś jednak – przyjęta polityka perso-
nalna wynika z istniejącej w firmie kultur organizacyjnej15. 
 
 
5. Pozostałe czynniki wpływające na kulturę organizacyjną 
 
 Na kształt kultury organizacyjnej kierownictwo firmy może wpływać nie tylko 
poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi. Skuteczne w tym zakresie są również for-
my pracy kierowniczej oraz rozwiązania organizacyjne (tabela 2).  
 Drugim co do siły wpływu, po systemie motywowania, czynnikiem kulturo-
twórczym jest styl kierowania. Kierownik może kształtować pożądane zachowania 
pracowników poprzez jasne zdefiniowanie i stosowanie kryteriów16:  

− rozmieszczania nagród i statusu,  
− rekrutacji i selekcji pracowników oraz awansu i degradacji,  
− planowania i kontroli procesów pracy oraz jej rezultatów informujących 

podwładnych, jakie zachowania w organizacji są nagradzane, a jakie kara-
ne. Jednak skuteczność kierownika w tym zakresie zależy od jego cech 
przywódczych i autorytetu.  

 Spośród rozwiązań organizacyjnych najskuteczniejszymi czynnikami kulturo-
twórczymi natomiast okazują się być zarządcza partycypacja pracownicza oraz 
więzi komunikacyjne. Partycypacja pracownicza oznacza dopuszczanie pracowni-
ków do współudziału w procesach podejmowania decyzji17. Wysoki jej poziom 
sprzyja rozwojowi takich cech kultury, jak zaufanie, współpraca, tolerancyjność czy 
kreatywność18. Z kolei komunikacja sprawia, że pracownicy rozumieją cel i sens 
wykonywanych przez siebie działań i w większym stopniu akceptują służące ich 

                                                 
15  J. Oczki, Możliwości wykorzystania narzędzi ZZL do kształtowania optymalnej kultury 

organizacyjnej w zmieniającym się otoczeniu przedsiębiorstw w Polsce, w: M. Juchnowicz, op.cit. 
16  C. Sikorski, Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2006. 
17  J. Piwowarczyk, Partycypacja pracownicza i jej klasyfikacja, Zeszyty Naukowe Akade-

mii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006. 
18  M. Gableta, A. Cierniak-Emerych, K. Piwowar-Sulej, Kultura organizacyjna podstawą 

formowania partycypacji pracowniczej w organizacjach, w: M. Juchnowicz, op.cit. 
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realizacji normy i wartości. Tym samym komunikacja wpływa na postawy i zacho-
wania członków organizacji19. 
 Podobnie jak w przypadku zależności pomiędzy ZZL a kulturą organizacyjną 
z jednej strony poszczególne rozwiązania organizacyjne i formy pracy kierowniczej 
wpływają na postawy i zachowania pracowników, z drugiej zaś wynikają z przyję-
tych w organizacji norm i wartości. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Jak widać, istnieje wiele narzędzi umożliwiających kształtowanie kultury 
organizacyjnej, a tym samym wpływania na postawy i zachowania pracowników. 
Jednak dopiero zintegrowany zestaw tych narzędzi, podporządkowany wspólnemu 
celowi, jakim jest ukształtowanie kultury sprzyjającej wdrażaniu i realizacji CRM, 
zapewni w tym zakresie sukces.  
 Skoro wiadomo, że istnieją możliwości kształtowania kultury, to należy zadać 
kolejne pytanie: jakie właściwości kultury podnoszą skuteczność strategii CRM? 
Próba odpowiedzi na to pytanie będzie przedmiotem dalszych badań. 
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MANAGING ORGANIZATIONAL CULTURE FOR EFFECTIVE CUSTOMER 

RELATIONSHIP MANAGENT 
 
 

Summary 
 
 CRM is a business strategy focused on building long term, profitable relationships 
with customers. Implementation of CRM is able to give the company a lot of benefits, 
such as higher customer loyalty and lower marketing and distribution costs. However, 
the risk of CRM project failure is high. It is demonstrated in numerous studies that the 
success of a CRM implementation is primarily depend on the company culture. The aim 
of this article is to indicate tools that enable optimization of organizational culture for 
effective CRM. 
 

Translated by Dorota Buchnowska
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ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH  
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Organizacja w ujęciu rzeczowo-atrybutowym obejmuje celowy system, które-
go sposób uporządkowania polega na tym, że jego poszczególne elementy współ-
przyczyniają się do powodzenia całości (w postaci jasno określonego celu)1. Tak 
zdefiniowane pojęcie organizacji można zastosować w organizacjach publicznych, 
jak również w pozostałych (biznesowych oraz społecznych). Cechą organizacji 
publicznej jest jej publiczność, czyli: specyficzne relacje z otoczeniem, odmienne 
cele, specyfika struktury oraz wartości. Przykładem mniej stabilnego otoczenia 
organizacji publicznej są jej związki z polityką2.  
 Organizacje publiczne można podzielić ze względu na rodzaj źródeł finanso-
wania dóbr i usług przez nie oferowanych3. Według tak przyjętego kryterium moż-
na wyróżnić organizacje publiczne w węższym znaczeniu (sensu stricte) oraz orga-
nizacje publiczne w szerszym znaczeniu (sensu largo)4. Organizacje publiczne  
o węższym znaczeniu zaspokajają potrzeby społeczne, które są finansowane tylko 
ze środków publicznych. Do tej grupy organizacji publicznych zalicza się instytucje 
administracji publicznej (rządowej, samorządowej), wojskowe, bezpieczeństwa 

                                                 
1  Szerzej W. Kieżun: Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1997, s. 13. 
2  Szczegółowo poszczególne obszary publiczności organizacji publicznej zostały omówio-

ne w pracy B. Kożuch, Specyficzne cechy organizacji publicznej, w: Z teorii i praktyki zarządza-
nia publicznego, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005, s. 34-39. 

3  S. Owsiak, Finanse publiczne. Teorii i  praktyka, PWN, Warszawa 1997. s. 22-23. 
4  M. Bednarczyk, Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, PWN, Warsza-

wa – Kraków 2001, s. 19-20. 
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publicznego. Organizacje w szerszym znaczeniu dostarczają dobra publiczne (spo-
łeczne) finansowane ze środków publicznych oraz prywatnych. Dostarczane są one 
przez szkoły, jednostki służby zdrowia, instytucje kultury, biblioteki itp. 
 Organizacje publiczne funkcjonujące na rynku muszą dostosowywać się, po-
dobnie jak organizacje biznesowe, do zmieniających się warunków otoczenia. Zali-
cza się do nich najczęściej: nasilenie zjawiska konkurencji pomiędzy podmiotami 
prywatnymi i publicznymi o te same ograniczone środki; zjawiska globalizacji go-
spodarki oraz zmiany w technice i technologii, szczególnie informatyzacji i kompu-
teryzacja. Ważnym krokiem wykorzystywania w organizacjach publicznych roz-
wiązań, które mają zastosowanie w przedsiębiorstwach, było pojawienie się nowe-
go zarządzania publicznego (New Public Management − NPM). Koncepcja ta pole-
ga na zmianie orientacji zarządzania organizacjami publicznymi z nakładów i pro-
cedur na osiąganie wyników, przyjęcie orientacji strategicznej oraz wykorzystanie 
mechanizmów i instrumentów rynkowych5. Jedną z koncepcji zarządzania, którą 
można przenieść z organizacji biznesowych do organizacji publicznych, opierając 
się na założeniach NPM, jest zarządzanie wiedzą. 
 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwości zastosowania 
koncepcji zarządzania wiedzą stosowane przez organizacje biznesowe w organiza-
cjach publicznych.  
 
 
1. Istota zarządzania publicznego 
 
 Zarządzanie publiczne jest jedną z koncepcji wykorzystywaną przez osoby 
zarządzające organizacjami publicznymi w celu poprawienia sprawności ich działa-
nia. Zarządzanie publiczne stanowi połączenie dwóch orientacji w sterowaniu 
sprawami publicznymi, tj. orientacji normatywnej charakterystycznej dla tradycyj-
nej administracji publicznej oraz instrumentów zarządzania biznesowego.  
 Zarządzanie publiczne obejmuje swoim zakresem nie tylko tradycyjną admi-
nistrację, ale także zobowiązuje organizacje do osiągania maksymalnej sprawności 
przy realizacji założonych celów, przy pełnej indywidualnej odpowiedzialności 
pracowników administracyjnych6. W obszarze zarządzania w administracji pu-
blicznej można zauważyć: odchodzenie od powtarzalności, powielania działań oraz 
wykonywania instrukcji na rzecz koncentrowania się na kreatywności w rozwiązy-

                                                 
5  A. Zalewski, Nowe zarządzanie publiczne jako instrument poprawy efektywności sektora 

publicznego, w: Zarządzanie organizacjami publicznymi, red. K. Krukowski. UWM, Olsztyn 
2006, s. 11. 

6 W. Kieżun, J. Kubin, Dobre państwo, WSPiZ im. Koźmińskiego, Warszawa 2004. 
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waniu problemów; tworzenie partnerskich relacji nie tylko w obrębie sektora pu-
blicznego, ale również współdziałanie z organizacjami innych sektorów7. 
 Szczegółowy podział usług publicznych, w których można wykorzystać kon-
cepcje nowego zarządzania publicznego, wyróżnia usługi administracyjne (obejmu-
jące zadania realizowane przez administrację publiczną i związane z dokonywa-
niem czynności administracyjnych). Zalicza się do nich między innymi: wydawanie 
wszelkich dokumentów niebędących decyzjami administracyjnymi, wprowadzanie 
danych do rejestrów, wydawanie koncesji, pozwoleń i decyzji8. 
 Model zarządzania publicznego poprzez koncepcję nowego zarządzania pu-
blicznego stara się wprowadzić w struktury administracji publicznej menedżerski 
styl kierowania, którego celem powinno być wywołanie zmian. 
 

 

Rys. 1. Model nowego zarządzania publicznego w organizacji publicznej 

Źródło: K Krukowski, Koncepcja nowego zarządzania publicznego w organizacjach 
wdrażających politykę rolną, „Roczniki Naukowe SERIA” Tom XI, Zeszyt 5/2009,  
s. 184-188. 

 

                                                 
7 B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, War-

szawa 2004. 
8  B. Kożuch, Zarządzanie usługami publicznymi, Fundacja Współczesne Zarządzanie, 

Kraków 2008, s. 60-61. 
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 Na podstawie podstawowych podsystemów organizacji zidentyfikowano mo-
del nowego zarządzania publicznego w administracji publicznej (rysunek 1). Pod-
stawą tego modelu jest założenie, że funkcjonowanie organizacji publicznej oparte 
jest na teorii ekonomii i zarządzania, a nie na teorii nauk o polityce. Pozwala to na 
wprowadzenie w podmiotach modelu racjonalności ekonomicznej opartego na du-
żej swobodzie osiągania celów, mierzeniu wyników, decentralizacji oraz na prze-
konaniu o potrzebie zmniejszenia ingerencji państwa w funkcjonowanie organizacji 
publicznych. 
 Istotą modelu nowego zarządzania publicznego w administracji publicznej 
powinna być sekwencja działań oparta na mierzeniu wyników. Należy wdrożyć 
odejście od typowego dla administracji mierzenia poprzez ukierunkowanie działań 
na procedury, najczęściej kontrolowane wewnętrznie, na rzecz pomiaru efektów 
wprowadzenia procedur, czyli pomiaru osiągniętych wyników. Procedury w admi-
nistracji mają na celu utrwalenie przyjętego porządku realizacji spraw publicznych, 
zaś w organizacjach stosujących nowe zarządzanie publiczne należy zmierzyć efek-
ty wprowadzania zmian. Trudność tego modelu polega na określeniu mierników.  
W organizacjach biznesowych prostym i miarodajnym miernikiem może być wynik 
finansowy. W przypadku organizacji publicznych ważniejsze jest określenie se-
kwencji opartej na zależności pomiędzy nakładem, produktem, oddziaływaniem i 
rezultatem. Jednocześnie należy pamiętać, że każdy z tych elementów może być 
samodzielnym miernikiem działania.  
 
 
2. Koncepcja zarządzania wiedzą w organizacji publicznej 
 
 Przy założeniu, że podstawą możliwości rozwojowych organizacji są posiada-
ne przez nie zasoby oraz umiejętności ich wykorzystania, kluczowym problemem 
staje się zdefiniowanie zasobów kluczowych dla podmiotów funkcjonujących  
w danym sektorze9. Poszczególne podmioty tworzą własną konfigurację zasobów 
materialnych i niematerialnych. Z punktu widzenia zarządzania ważniejsze obecnie 
wydaje się sprawne zarządzanie zasobami niematerialnymi.  
 W przypadku organizacji publicznych, w tym administracji, zasoby materialne 
mają jeszcze mniejsze znaczenie ze względu na fakt, że o skuteczności i sprawności 
tego typu organizacji świadczą głównie kompetencje pracowników. O znaczeniu w 
rozwoju organizacji zasobów wiedzy decydują jej cechy10: symultaniczność (wie-
dza może być wykorzystywana przez wiele podmiotów i w wielu miejscach w tym 
samym czasie); nieliniowość (nie ma zależności pomiędzy ilością posiadanej wie-
                                                 

9  Założenie to jest zgodne ze szkołą zasobową, w której o sukcesie organizacji decyduje 
unikatowa konfiguracja posiadanych przez nią zasobów i umiejętności. 

10 Szerzej M.J. Stankiewicz, Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej 
konkurencyjności przedsiębiorstwa, TONIK, Toruń 2006, s. 79-80. 
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dzy a sukcesem, w niektórych przypadkach nawet niewystarczający poziom posia-
danej wiedzy pozwala osiągnąć założone cele); niewyczerpywalność (wiedza nie 
zużywa się wraz z procesem świadczenia usług publicznych, wręcz odwrotnie −  
z czasem organizacja nabywa nową wiedzę). Dlatego też wiedza uznawana jest 
obok umiejętności, doświadczenia, cech osobowościowych oraz postaw i zachowa-
nia za podstawową składową kompetencji pracowników organizacji publicznych11. 
Podejście to ma swoje odzwierciedlenie w koncepcji zarządzania organizacjami, 
jaką jest zarządzanie wiedzą (Knowledge Management − KM).  
 Organizacje publiczne powinny w swoim działaniu nastawiać się na proces 
kreowania wiedzy. Opiera się ona na danych, informacjach oraz wiedzy. Ważnymi 
elementami tego procesu jest umiejętność interpretowania danych (np. przepisów 
prawa) oraz ustrukturalizowanie informacji w sposób umożliwiający pozyskanie  
z nich wiedzy. 
 W przypadku organizacji publicznych najbardziej trafna wydaje się definicja 
KM oparta na podejściu zintegrowanym, czyli obejmująca systemy informacyjne 
oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarządzanie wiedzą w organizacji publicznej 
można zdefiniować jako poszukiwanie, wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie 
wiedzy niezbędnej do realizacji celów za pomocą posiadanych technologii informa-
cyjnych i środowiska kulturowego (wytworów kultury organizacyjnej). Wynikiem 
wprowadzonego zarządzania wiedzą powinien być wzrost kapitału intelektualnego 
oraz podniesienie sprawności i skuteczności funkcjonowania organizacji. 
 Podstawowe aspekty zarządzania wiedzą w organizacji publicznej obejmują: 

− strategię organizacji. W przypadku organizacji publicznych strategie muszą 
być zgodne z istniejącymi ramami prawnymi funkcjonowania danej orga-
nizacji. Jednak coraz częściej organizacje te posiadają strategie, które swo-
im obszarem wychodzą poza ramy prawne. Podkreśla się w nich znaczenie 
wiedzy i jej podnoszenia przez pracowników; 

− działalność organizacyjną, która w przypadku analizowanych organizacji 
przejawia się silnie zbiurokratyzowaną strukturą organizacyjną; 

− kulturą organizacyjną przejawiającą się procesami związanymi z dziele-
niem się wiedzą w organizacji, nastawieniem pracowników do zdobywania 
wiedzy oraz relacjami pomiędzy pracownikami (np. docenianie pracy, bra-
nie pod uwagę opinii, wykorzystywanie pomysłów); 

− przywództwo i motywowanie, czyli sposób, w jaki przełożeni kierują pod-
władnymi i wpływają na ich motywację do pracy. Aspekt ten w organiza-
cjach publicznych jest ograniczony zakresem możliwych do stosowania na-
rzędzi motywowania w porównaniu do organizacji biznesowych. Drugim 
ograniczeniem jest fakt, że często kierownicy organizacji publicznych są  

                                                 
11  Szerzej R. Walkowiak, Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, 

UWM, Olsztyn 2004, s. 44-93. 
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z nadania politycznego i nie są odbierani przez pracowników jako przy-
wódcy; 

− technologie – aspekt ten najczęściej spotykany jest w organizacjach pu-
blicznych. Wiąże się  z wprowadzaniem technologii informatycznych (e- 
-administracja). Tworzenie baz wiedzy pozwala wyeliminować wiele błę-
dów związanych np., z nieprawidłową interpretacją prawa, dublowaniem 
się zadań; 

− pomiar – opracowanie mierników oraz wskaźników poziomu wiedzy w or-
ganizacji pozwoliłoby dokonać ocen poziomu zarządzania wiedzą w tych 
organizacjach. 

 Powyższe aspekty zarządzania wiedzą wpływają na procesy zachodzące  
w organizacji publicznej. One to decydują głównie, w jaki sposób pracownicy oraz 
ich przełożeni się zachowują i uczestniczą w uczeniu się i dzieleniu się wiedzą.  
 Na proces zarządzania wiedzą składają się elementy, które tworzą cykl zarzą-
dzania wiedzą. Najczęściej przytaczaną w literaturze koncepcją cyklu zarządzania 
wiedzą jest struktura zaproponowana przez T.H. Davenporta i L. Prusaka. Składa 
się ona z trzech elementów12:  

− tworzenie,  
− kodyfikacja,  
− transfer.  

 

 
 

Rys. 2. Cykl zarządzania wiedzą w organizacji publicznej  
Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
12  T. H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge. How Organizations Manage What 

They Know, Harvard Business School Press, Boston 1998, s. 52-106.   
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 W przypadku organizacji publicznej na cykl zarządzania wiedzą powinny 
składać się następujące elementy: lokalizowanie; pozyskiwanie; indywidualne  
i grupowe uczenie się; utrwalanie i przechowywanie; wykorzystywanie; rozpo-
wszechnianie; weryfikacja oraz aktualizacja (rysunek 2).  
 Proces ten uwzględnia specyfikę organizacji publicznej związaną z np. dostę-
pem do informacji publicznej, obowiązkiem rozpowszechniania informacji poprzez 
Biuletyn Informacji Publicznej.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Problemy zarządzania organizacjami publicznymi coraz częściej upodobniają 
się do tych obserwowanych w organizacjach biznesowych. Pozwala to na dokona-
nie próby adaptacji koncepcji biznesowych na użytek sektora publicznego. Należy 
jednak pamiętać o specyfice organizacji publicznej, szczególnie o odmienności 
celów ich funkcjonowania.  
 Za główne czynniki przemawiające za wprowadzeniem zarządzania wiedzą  
w organizacjach publicznych można uznać: coraz częściej używanie w zarządzaniu 
narzędzi informatycznych, takich jak: systemy zarządzania dokumentami, systemy 
przebiegu pracy, systemy wspomagające prace grupową; hurtownie danych, intra-
net itp.; stosowanie zasobów wiedzy do planowania oraz realizacji zadań i celów 
organizacji; potrzebę brania odpowiedzialności przez pracowników i kierowników 
za całość funkcjonowania organizacji; wprowadzanie do organizacji zarządzania 
projektowego; konieczność monitorowania otoczenia; potrzebę uczenia się przez 
członków organizacji bez względu na zajmowane stanowisko czy pełnioną funkcję. 
 Barierami tkwiącymi w organizacjach publicznych ograniczającymi wprowa-
dzanie koncepcji zarządzania wiedzą są między innymi: 

− indywidualne postrzeganie przez pracowników i kierowników wykonywa-
nych funkcji. Powoduje to brak odpowiedzialności pojedynczego pracow-
nika lub kierownika za całość procesów;  

− skupianie przez pracowników uwagi na sprawach bieżących, bez patrzenia 
w przyszłość; reagowanie na zdarzenia nieistotne z punktu widzenia funk-
cjonowania organizacji;  

− postrzeganie doświadczenia (rozumianego jako wiek pracownika) jako wy-
starczającego, aby posiadać wiedzę o procesach zachodzących w organiza-
cji. Przejawia się to stosowaniem senioralnego systemu wynagrodzeń. 

 Analizując koncepcję zarządzania wiedzą, można stwierdzić, że zastosowanie 
jej w organizacji publicznej powinno się przyczynić do poprawy efektywności 
funkcjonowania całego sektora publicznego. 
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KNOWLEDGE MANAGEMENT IN PUBLIC ORGANIZATIONS 
 
 

Summary 
 
 The purpose of this study is to present the possibility of applying the concept of 
knowledge management in public organizations  as in business organizations. Applica-
tion of knowledge management in public organizations should contribute to improving 
the efficiency of the entire public sector. In the case of a public organization the knowl-
edge management cycle consists of: knowledge locating, acquisition, individual and 
group learning, recording and storage, usage, dissemination, verification and update. 
 

Translated by Magdalena Raczyńska 
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PROBLEM OPTYMALIZACJI ZAKUPU WIELU PRODUKTÓW W SKLEPACH 
INTERNETOWYCH. PROPOZYCJA ALGORYTMU HEURYSTYCZNEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Badania rynkowe sektora e-commerce uświadamiają, jak dynamiczne procesy 
zachodzą w tejże części rynku handlowego. W raporcie e-commerce 20091, zapre-
zentowanym przez Internet Standard we wrześniu 2009, dokonano dokładnej anali-
zy polskiego rynku handlu elektronicznego. Obroty rynku e-commerce z każdym 
kolejnym rokiem rosną w lawinowym tempie. Jak podaje Stowarzyszenie Marke-
tingu Bezpośredniego (SMB) wartość polskiego rynku e-commerce (liczona jako 
wartość sprzedaży poprzez platformy aukcyjne i sklepy internetowe) w roku 2004 
wyniosła 1,90 mld zł, następnie w roku 2005 − 3,10 mld zł, w roku 2006 kwota 5 
mld zł i w roku 2007 wartość 8,07 mld zł. Na koniec roku 2008 rynek osiągnął 
wartość 11,01 mld zł. Wzrost wartości w ostatnim roku wyniósł 36,4%. W ciągu 
ostatnich czterech lat wartość rynku wzrosła o 479,2%.  
 Rynek e-commerce mnoży swoje udziały w całym rynku handlu dzięki szero-
kim możliwościom, które może zaoferować zarówno nabywcom – odbiorcom, jak  
i oferentom2. Do korzyści można zaliczyć choćby zmniejszenie kosztów związa-
nych z utrzymywaniem biur czy pomieszczeń magazynowych. Dzięki ofercie pre-
zentowanej przez Internet następuje obniżenie kosztów sprzedaży (brak pracowni-

                                                 
1  Internet Standard, e-commerce 2009, 2009, http://www.internetstandard.pl/whitepapers/ 

1131/Raport.e.commerce.2009.html 
2  Pew Internet & American Life Project. On-line Shopping, 2008, 

http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP On-line Shopping.pdf 
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ków prezentujących towar, stoiska sprzedawcy), przyspieszenie realizacji zamó-
wienia, jak również możliwość dokładnej prezentacji towarów on-line. Bardzo 
istotny jest również globalny wymiar handlu. Ofertą mogą być zainteresowani kon-
sumenci z całego świata, a nie tylko z najbliższego otoczenia sprzedawcy. 
 Problem optymalizacji zakupu wielu produktów jest nowym zagadnieniem. 
Dokonywane są analizy i powiązania między danymi produktami, ofertami skle-
pów, kosztami wysyłki. Problem został po raz pierwszy opisany przez Wojcie-
chowskiego i Musiała3. Definicja problemu została zaprezentowana przez Błażewi-
cza i innych4. Co bardzo istotne, w ostatniej pracy dokonano dokładnej analizy 
problemu, sformalizowano go, a także dowiedziono jego przynależności do klasy 
problemów silnie NP-trudnych5. 
 W dalszej części artykułu dokonano skróconego opisu problemu, następnie 
zaproponowano i zdefiniowano algorytm heurystyczny, rozwiązujący zdefiniowany 
problem optymalizacji zakupu wielu produktów w sklepach internetowych. Kolejna 
część pracy zawiera dokładny opis przeprowadzonego eksperymentu, prezentując 
uzyskane wyniki wzbogacone o analizę i komentarz. Pracę kończy podsumowanie, 
a także dyskusja na temat przyszłych kierunków rozwoju algorytmów optymalizacji 
zakupów. 
 
 
1. Porównywarki cen 
 
 Tzw. porównywarki cen to serwisy internetowe oferujące stworzenie list ran-
kingowych ofert na dany produkt. Konkurencyjność oferentów6 ma powodować 
obniżenie cen produktu7, podobnie jak można to zaobserwować w przypadku aukcji 
internetowych8. Na prezentowanej liście rankingowej znajdą się oferty sklepów 
(tych, które mają podpisane umowy z właścicielami serwisu), które posiadają  
w ofercie szukany produkt. Warto zauważyć, że witryny oferujące porównywanie 

                                                 
3  A. Wojciechowski, J. Musial, A Customers Assistance System: Optimizing Basket Cost, 

Foundations of Computing and Decision Sciences, Vol. 34 - No. 1, Poznan 2009, ISSN 0867-
6356, p. 59-69. 

4  J. Blazewicz, M.Y. Kovalyov, J. Musial, A.P. Urbanski, A. Wojciechowski: Internet 
Shopping Optimization Problem, International Journal of Applied Mathematics and Computer 
Science (AMCS), 2010, Vol. 20, No. 2. 

5  M. Garey, D. Johnson, Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-
Completeness, Freeman, New York 1979. 

6  T. Liang, J. Huang, An empirical study on consumer acceptance of products in electronic 
markets: A transactional cost model, Decision Support Systems 21. 

7  H. Lee, Do electronic marketplaces lower the prices of goods?, Communications of the 
ACM 41(1): 73–80. 

8  S. Klein, The emergence of auctions on the world wide web, in S. M. et al. (Ed.), Hand-
book on Electronic Commerce, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, pp. 627–645. 
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cen są w chwili obecnej bardzo popularne. Według zestawienia prezentowanego 
przez Alexa Rank9, najbardziej znane porównywarki cen znajdują się na liście 1000 
najpopularniejszych (o największej liczbie dziennych odwiedzin) witryn na całym 
świecie: nextag.com: 472. miejsce, shopping.com: 582. miejsce, bizrate.com: 821. 
miejsce.  
 Czynnikiem motywującym rozpoczęcie nowej pracy było zauważenie ułom-
ności funkcjonalnej, związanej z serwisami porównującymi ceny produktów. Mia-
nowicie największą ich wadą jest możliwość porównania ceny tylko jednego pro-
duktu w danym momencie. Jeśli mamy zamiar kupić wiele produktów (np. wiele 
książek, płyt audio itd.), otrzymujemy wiele oddzielnych list rankingowych. Zaku-
pienie wszystkich żądanych produktów w najniższej sumarycznej cenie okazuje się 
zadaniem bardzo trudnym. 
 
 
2. Problem zakupu wielu produktów 
 
 Załóżmy, że mamy do kupienia pewną liczbę produktów w dostępnych skle-
pach. Każdy ze sklepów oferuje dany produkt (dla łatwości obliczeń i zasadności 
działania algorytmu można przyjąć, że oferta na produkt niedostępny w danym 
sklepie jest nieproporcjonalnie wysoka – cena wielokrotnie wyższa niż w innych 
sklepach). Z każdym ze sklepów związany jest koszt wysyłki. Koszt wysyłki jest 
stały dla każdego sklepu, niezależnie od liczby zamawianych produktów. 
 Zadaniem jest dokonanie możliwie najtańszego zakupu wszystkich produktów 
spośród ofert wszystkich sklepów. Dokładna definicja problemu została zaprezen-
towana przez Błażewicza i innych1. Ponadto w powyższej pracy udowodniono silną 
NP-trudność prezentowanego problemu optymalizacji. 
 Ze względu na to, iż nie istnieje algorytm dokładny, rozwiązujący opisywany 
problem w czasie wielomianowym, a przy tym dodając nowość problemu i kłopot  
z określeniem rozwiązań przybliżonych, zasadne okazało się opracowanie algoryt-
mu heurystycznego, rozwiązującego problem optymalizacji zakupu wielu produk-
tów w sklepach internetowych w czasie pozwalającym na akceptację rozwiązania  
– środowisko pracy on-line. 
 
 
3. Podejście heurystyczne 
 
 Opracowanie efektywnie działającego algorytmu heurystycznego (zarówno 
pod względem jakości wyników, jak i szybkości działania) jest zadaniem niełatwym 
i nierzadko okazuje się wręcz wyzwaniem. W niniejszej sytuacji należy dodatkowo 

                                                 
9  www.alexa.com, dane zebrane w lutym 2010. 



Jędrzej Musiał 588 

mieć na uwadze fakt, iż algorytm będzie uruchamiany w środowisku internetowym, 
w trybie rzeczywistym, on-line. Zaprojektowany algorytm, ze względu na sposób 
swojego działania, został nazwany Algorytmem 2-kierunkowej Optymalizacji Za-
kupów (A2OZ). 
 Schemat działania algorytmu A2OZ. 
 Warunki początkowe: 

1.  − zbiór produktów do kupienia 

2.  – zbiór sklepów oferujących produkty 

3. ;  – koszt produktu j w danym sklepie l 

4. ;  − koszty dostawy dla sklepu l 

5.  – znacznik wybrania oferty sklepu l 

6. ;  − lista realizacji 

7. ; − koszt sumaryczny zakupu 
 Optymalizacja: 

1. Wybierz najdroższy produkt (analizując jego średnią cenę) j ze sklepu l 
(cena Cjl + koszt dostawy Dl), oznacz jako N1, a następnie dodaj wpis na li-
stę realizacji R1=l. Sum=C1l+Dl. Oznacz Sl=0; 

2. Wybierz kolejny produkt j z listy produktów N.  
3. Wybierz produkt j ze sklepu l w taki sposób, że  min(Cjl+Dl*Sl). Oznacz 

Rj=l. Sum+=Cjl+Dl*Sl. Oznacz Sl=0; 
4. Jeżeli (j<n) przejdź do pkt. 9.Oznacz Sum jako Summin. R jako Rmin. 
5. Przejdź do pkt. 5, z tym, że w pkt. 8 jako pierwszy wybierz produkt najtań-

szy. W pkt. 11 oznacz Sum jako Summax. R jako Rmax. 
6. Sum = min(Summin, Summax). 
7. Wyświetl Sum jako rozwiązanie końcowe. 
8. STOP. 

 
 
4. Eksperyment doświadczalny 
 
 Aby nie wnioskować o skuteczności (bądź nieskuteczności) algorytmu bazu-
jąc jedynie na definicji matematycznej, zasadne i niezbędne jest przeprowadzenie 
pomiarów doświadczalnych. 
 Stworzone środowisko testowe zostało tak zaprojektowane, aby możliwie 
dokładnie odwzorować realną sytuację zakupu. 
Model zawiera informacje o 15 produktach, oferowanych przez 50 różnych skle-
pów. Cena każdego produktu jest definiowana w następujący sposób. Średnia cena 

produktu  jest oznaczana jako . Następnie oferty na 
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dany produkt  dla sklepu x oznacza się jako 

. 
 Koszt wysyłki dla danego sklepu został określony jako X do Y, co oznacza, że 
koszt wysyłki dla sklepu jest stały i niezależnie od wartości zamówienia wynosi 

. 
 W przypadku wszystkich testowanych algorytmów produkty umieszczano  
w koszyku zakupów sztuka po sztuce. W przypadku algorytmów symulujących 
działanie porównywarek cen oznacza to, że dla każdego produktu sporządzono listę 
rankingową ofert i wybierano produkt o najniższej cenie. Oczywiście koszt wysyłki 
był liczony tylko raz, jeśli z danego sklepu zakupiono wiele produktów.  
 Wstępne badania wykazały, że liczba produktów oferowanych przez dany 
sklep nie ma znaczącego wpływu na szybkość działania algorytmu heurystycznego 
optymalizacji zakupu wielu produktów. Jak łatwo zauważyć, ma to związek z 
ogromną szybkością działania systemu zarządzania bazą danych. Przy odpowied-
nim zarządzaniu bazą danych wielkość oferty danego sklepu ma znaczenie pomijal-
ne. 
 W tabeli 1 przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań. Dokonano „zaku-
pu” 10 produktów spośród ofert kolejno 10, 20, 30, 40, 50 sklepów. Ponadto prze-
stawiono pomiary dla różnych przedziałów kosztów wysyłki. Łącznie dokonano 
ponad 1200 pomiarów. Każdy test (dla zadanych danych, jak liczba sklepów, kosz-
ty wysyłki) przeprowadzono 50-krotnie, a następnie dokonano uśrednienia wyni-
ków. Wielokrotne przeprowadzanie testów pozwoliło zapobiec sytuacji pojawienia 
się wartości odbiegających, granicznych. Wyniki działania algorytmu A2OZ po-
równano z wynikami otrzymanymi przy zastosowaniu algorytmów porównywarek 
cen (zebranie wszystkich otrzymanych list rankingowych i sumowanie kosztów 
pojedynczych, najtańszych produktów) (PCS), oraz wyniki zebrane przez porów-
nywarki cen biorące pod uwagę koszty wysyłki (PCS+). 
 Warty zauważenia jest fakt, że w każdym przypadku algorytm heurystyczny 
zaproponował lepsze rozwiązanie. Sumaryczny koszt koszyka zakupów (wszystkie 
produkty) dla algorytmu heurystycznego jest niższy od 2% do prawie 35%! Anali-
zując powyższe wyniki eksperymentów, można określić, że średnio algorytm A2OZ 
proponuje rozwiązanie o 21,8% tańsze niż rozwiązanie proponowane przez porów-
nywarkę cen, i 11,4% tańsze niż rozwiązanie prezentowane przez porównywarkę 
cen, analizującą koszty wysyłki. 
 Czas wykonania algorytmu heurystycznego nigdy nie przekroczył 2 sekund, 
podczas działania on-line w środowisku rzeczywistym (aplikacja internetowa połą-
czona z serwerem bazy danych). 
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Tabela 2  
 

Wyniki otrzymane podczas działania algorytmów PCS, PCS+, A2OZ 
 

Liczba 
sklepów 

Liczba 
produktów Wysyłka PCS PCS+ A2OZ 

10 10 15-30 408 360 349 
20 10 15-30 422 346 329 
30 10 15-30 424 347 326 
40 10 15-30 429 355 319 
50 10 15-30 440 360 328 
10 10 20-25 400 372 343 
20 10 20-25 426 392 347 
30 10 20-25 439 406 343 
40 10 20-25 434 406 339 
50 10 20-25 443 412 345 
10 10 10-20 347 326 320 
20 10 10-20 366 325 311 
30 10 10-20 380 328 313 
40 10 10-20 369 324 301 
50 10 10-20 373 330 308 
10 10 15-15 357 357 327 
20 10 15-15 365 365 320 
30 10 15-15 381 381 334 
40 10 15-15 370 370 319 
50 10 15-15 375 375 318 

 
 Dla zobrazowania kosztów poniesionych na zakupy (sumując wszystkie wier-
sze tabeli) wyniki pracy algorytmów zaprezentowano na rysunku 1. 
 

 
 

Rys. 1. Koszty zakupów poniesione przy wykorzystaniu algorytmów PCS, PCS+, 
A2OZ 
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Podsumowanie 
 
 Rynek e-commerce mnoży swoje udziały w całym rynku handlu dzięki szero-
kim możliwościom, które może zaoferować zarówno nabywcom – odbiorcom, jak  
i oferentom.  
Ogromna, ciągle rosnąca popularność zakupów w sklepach oferujących dobra za 
pomocą platformy internetowej powoduje poszukiwanie nowych rozwiązań, impli-
kujących uzyskanie dalszych oszczędności. Powstały bardzo popularne serwisy 
porównujące ceny danych produktów, tzw. porównywarki cen. 
 Czynnikiem motywującym rozpoczęcie nowej pracy było zauważenie ułom-
ności funkcjonalnej związanej z serwisami porównującymi ceny produktów. Mia-
nowicie największą ich wadą jest możliwość porównania ceny tylko jednego pro-
duktu w danym momencie. 
 W niniejszej pracy przywołano definicję problemu zakupu wielu produktów  
w sklepach internetowych, a następnie zaprojektowano algorytm heurystyczny 
rozwiązujący problem. Ponadto przeprowadzono badania doświadczalne w celu 
wstępnego określenia wyników pracy algorytmu, porównując te wyniki z wynikami 
pracy serwisów (algorytmów ich działania) oferujących porównywanie cen. 
 Bardzo obiecujące wyniki eksperymentu zachęcają do rozszerzenia badań nad 
algorytmem, określenia jego słabych i silnych stron, i warunków optymalnej pracy.  
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OPTIMIZATION ON SHOPPING MANY PRODUCTS FROM INTERNET 
STORES. HEURISTIC APPROACH PROPOSITION 

 
 

Summary 
 
 Internet shopping (from on-line stores) is more popular with every upcoming year. 
Internet stores are often cheaper than regular local retailers and wide choice of offers is 
available just a click away from customer. Shipping cost are almost every time non zero 
so that is quite good idea to group all products into sets and buy as many of them as 
possible from one store – then just one shipping rate will be add to final bill. In the 
paper multi-item shopping basket management problem was presented and heuristic 
approach to the problem was defined. Algorithm was tested and results were compared 
with price comparison sites solutions.  
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Wprowadzenie 
 
 Na podstawie decyzji ministra obrony narodowej z dnia 6 grudnia 2006 r. 
ustanowiona została koncepcja sformowania Wojskowych Oddziałów Gospodar-
czych (WOG) w ramach programu pilotażowego, mającego na celu oddzielenie 
funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych. Zgodnie z kon-
cepcją opracowaną w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego WOG realizować 
będą zadania związane z planowaniem i finansowaniem potrzeb oraz świadczeniem 
usług na rzecz przydzielonych im na zaopatrzenie jednostek wojskowych, podle-
głych organizacyjnie wszystkim dowództwom rodzajów sił zbrojnych, Dowództwu 
Garnizonu Warszawa oraz Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej. Wraz  
z przesunięciem zadań nastąpi jednocześnie przesunięcie odpowiedzialności za ich 
realizację. WOG odpowiadał będzie za planowanie oraz bezpośrednią realizację 
zadań zabezpieczenia finansowego i logistycznego, w tym prowadzenie ewidencji 
ilościowo-wartościowej oraz gospodarki materiałowo-technicznej we wszystkich 
działach zaopatrzenia określonych rozkazem szefa Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego. WOG jest stacjonarną jednostką logistyczną przeznaczoną do realizacji 
zabezpieczenia logistycznego i finansowego jednostek instytucji stacjonujących  
w garnizonach oraz biorących udział w szkoleniu poligonowym w swoim rejonie 
odpowiedzialności. 
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Tabela 1 
 

Zakres odpowiedzialności dowódcy jednostki wojskowej 
 

Zakres odpowiedzialności 
System obecny System proponowany Zadania 

Dowódca JW Dowódca JW WOG 

 
 
 

Działalność operacyjno-szkoleniowa x x  
Generowanie potrzeb x x  
Finansowanie potrzeb x  x U

trz
ym

an
ie

 
zd

ol
no
śc

i 
bo

jo
w

ej
 

Zaopatrzenie w środki x  x 
Eksploatacja środków zaopatrzenia x  x 

Infrastruktura x  x 
Usługi logistyczne x  x 

Administracja x  x 

Św
ia

dc
ze

ni
e 

us
łu

g 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: SG WP Zarząd Planowania Logistyki, 
podział kompetencji i zadań pomiędzy WOG i jednostkami uczestniczącymi  
w programie pilotażowym, Warszawa 2008.  
 
 
1. Zadania Wojskowych Oddziałów Gospodarczych 
 
 Głównym zadaniem WOG będzie całościowe zabezpieczenie logistyczne  
i finansowe jednostek wojskowych wszystkich rodzajów wojsk na terenie całego 
kraju. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej sformowane zostały cztery 
wojskowe oddziały gospodarcze zlokalizowane w czterech miastach, tj. Wrocław, 
Dęblin, Gliwice, Ustka, które rozpoczęły działalność w ramach programu pilotażo-
wego.1  
 Zgodnie z koncepcją  systemu logistyczno-finansowego Wojskowe Oddziały 
Gospodarcze z dniem 1 października 2007 roku stały się dysponentami środków 
budżetowych trzeciego stopnia, a z dniem 1 stycznia 2008 roku oddziałami gospo-
darczymi we wszystkich działach zaopatrzenia dla jednostek wojskowych, które 
zostały im przydzielone na zaopatrzenie zgodnie z planami przydziałów gospodar-
czych. Wojskowe oddziały gospodarcze realizować mają zakupy: środków bhp  
i czystości, materiałów eksploatacyjnych i części do zabezpieczenia drobnych na-
praw sprzętu technicznego, drobnego sprzętu i wyposażenia stacjonarnych warszta-

                                                 
1  P. Szczepankowski, Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, 

VIZJA Press IT, Warszawa 2009, s. 206. 
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tów i punktów napraw w garnizonie, niektórych środków do zabezpieczenia dzia-
łalności bieżącej ambulatoriów, a także wybranych usług outsourcingowych2.  
 WOG w swoich strefach odpowiedzialności realizują zadania związane z pla-
nowaniem i finansowaniem potrzeb oraz świadczeniem usług na rzecz jednostek 
wojskowych podległych organizacyjnie dowództwom rodzajów sił zbrojnych. Za-
kres odpowiedzialności WOG obejmuje również prowadzenie ewidencji ilościowo-
wartościowej oraz prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej3. 
 WOG jako podstawowe ogniwo w stacjonarnym systemie kompleksowego 
zabezpieczenia wojsk realizuje zadania w zakresie:4 

− utrzymania gotowości bojowej i mobilizacyjnej, 
− zabezpieczenia materiałowego, technicznego, medycznego, 
− zabezpieczenia finansowego, ochrony i obrony obiektów, 
− infrastruktury wraz z zabezpieczeniem ppoż., obsługi biurowej, 
− zabezpieczenia geograficznego i hydrometeorologicznego, 
− zabezpieczenia sprzętu łączności i informatyki, 
− zabezpieczenia obiektów szkoleniowych, bhp, 
− zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS), 
− współpracy z instytucjami i środowiskami cywilnymi, 
− zabezpieczenia działalności duszpasterstwa wojskowego, 
− zabezpieczenia transportowego, obsługi prawnej,  
− zabezpieczenia logistycznego jednostek łączności stacjonarnej w garnizo-

nach. 
 
 
2. Systemy wspomagania zarządzania 
 
 Technologia informacyjna jest to zespół środków, narzędzi, jak również in-
nych technologii uzupełniających, które służą posługiwaniu się informacją i jej 
przetwarzaniem5. 
 Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w resorcie obrony 
narodowej (RON) to zadanie, którego realizacja powinna pozwolić naszej armii,  
w tym logistyce, sprostać wyzwaniom XXI wieku. Priorytetem obecnie staje się 
konieczność doskonalenia procesów zarządzania logistyczno-finansowego, a w tym 

                                                 
2  Koncepcja oddzielenia w  wojskowych jednostkach budżetowych funkcji finansowo-

gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych, Sztab Generalny WP, Warszawa 2006.  
3  Podział kompetencji i zadań pomiędzy WOG i jednostkami wojskowymi uczestniczący-

mi w programie pilotażowym, SG WP, Warszawa 2008, s. 4. 
4  Decyzja nr 503/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie wdrożenia programu pilo-

tażowego, Dz.U. MON z 2006 r., nr 22, poz. 293. 
5  A. Nowicki, Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania, Wydawnictwo Politechni-

ki Częstochowskiej, Częstochowa 2005, s. 93. 
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uzyskania przewagi w dostępie do informacji. Informacja ta powinna być zbierana, 
przechowywana i udostępniana we właściwym czasie, na odpowiednim szczeblu 
zarządzania z zapewnieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa. 
 Aktualnie w RON na etapie projektowania, wdrażania i eksploatacji pozostaje 
kilkanaście systemów informatycznych. Systemy te w bezpośredni lub pośredni 
sposób związane są z finansami i logistyką. Można je przyporządkować do trzech 
grup, obejmujących zautomatyzowane systemy wspomagania dowodzenia i kiero-
wania, informatyczne systemy wspomagające działalność logistyczną oraz informa-
tyczne systemy wspomagające zarządzanie i kierowanie. 
 Stan informatyzacji zarządzania logistyczno-finansowego wymaga podjęcia 
odpowiednich działań zmierzających do jego poprawy. W szczególności dotyczy to 
koordynacji zasadniczych przedsięwzięć informatyzacji: pionu głównego księgo-
wego i logistyki. To właśnie tutaj należy zapewnić spójność pomiędzy poszczegól-
nymi działami: finansowym, materiałowym, technicznym, transportu i ruchu wojsk 
oraz infrastruktury.  
 Obecnie w resorcie obrony narodowej, w tym i w logistyce, zachodzi pilna 
potrzeba zintensyfikowania prac umożliwiających wprowadzenie nowoczesnych 
rozwiązań informatycznych. Potwierdzają to wnioski z dyskusji przeprowadzonej  
w czasie różnego rodzaju seminariów i sondaży diagnostycznych. Jest to pierwsze  
o tak dużym zasięgu przedsięwzięcie w logistyce resortu obrony narodowej, po-
święcone problematyce zastosowania nowoczesnych rozwiązań teleinformatycz-
nych. Uczestniczą w nim przedstawiciele logistyki, kadr i finansów oraz informaty-
ki, pracujący w departamentach MON, generalnych zarządach SG WP, rodzajach 
sił zbrojnych oraz jednostkach i instytucjach MON.  Uczestniczą również przedsta-
wiciele najważniejszych firm realizujących bądź wspierających proces informaty-
zacji w logistyce, w tym: IDS Scheer, SAP Polska, SUN Microsystem, IBM, 
SOLIDEX, VBA, HERC System, Komputer Associates Państwowej Wytwórni 
Papierów Wartościowych. 
 Budowa systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie tak złożoną 
organizacją, jaką są siły zbrojne, jest przedsięwzięciem daleko wykraczającym poza 
strefę czysto techniczną i wymaga wieloaspektowego ujęcia. W dzisiejszych cza-
sach siły zbrojne wielu państw wprowadzają nowoczesne rozwiązania teleinforma-
tyczne, korzystając z narzędzi i kompetencji wdrożeniowych różnych firm, w tym 
IDS Scheer. To właśnie w tej firmie powstało narzędzie ARIS, które można wyko-
rzystać, między innymi, do graficznego projektowania i przetwarzania opisów zło-
żonych powiązań pomiędzy składnikami systemów zarządzania, systemów infor-
matycznych w danej instytucji czy wojskowym oddziale gospodarczym. ARIS uła-
twia procesowi wdrożenie systemów informatycznych.  
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Rys. 1. System ARIS 
Źródło: www.sap.com/poland/about/.../8_SAP4 Europe. 

 
 Uwzględniając logikę działania ARIS, można stwierdzić, że przy pomocy 
diagramów opisywane są w nim struktury i ich elementy. Na przykład graficznie 
można opisać strukturę organizacyjną jednostki czy instytucji wojskowej i scharak-
teryzować jej elementy. To samo można zrobić z zadaniami ułożonymi hierarchicz-
nie. Każde zadanie można na przykład scharakteryzować opisem słownym, podać 
priorytet itd. Dane o diagramach oraz zawartych na nich elementach i strukturach są 
gromadzone w repozytorium ARIS, które stanowi relacyjna baza danych. Wprowa-
dzone dane można wykorzystać, tworząc nowe diagramy, na przykład mapy proce-
sów. Każda mapa pokazuje, w jakiej kolejności realizowane są zadania i przez ko-
go. Dane z diagramów są przetwarzane przez skrypty tworzone z użyciem warszta-
tu programistycznego ARIS. Dane o obiektach i powiązaniach mogą być zbierane  
z wielu diagramów i przetwarzane w postaci raportów, tabel lub stron interneto-
wych.  
 Rozpoczęcie informatyzacji instytucji czy wojskowego oddziału gospodarcze-
go wymaga uporządkowania gospodarki. Proces porządkowania powinien rozpo-
cząć się od jednoznacznego zidentyfikowania całości zasobów i opracowania tak 
zwanej mapy obszarów przeznaczonych do informatyzacji. 
 W Wojsku Polskim kilkuletnia restrukturyzacja spowodowała wiele istotnych 
problemów, rezultatem których jest brak ogólnej koordynacji zasadniczych przed-
sięwzięć informatyzacji: pionu głównego księgowego i logistyki. Przejawia się to 
szczególnie trudnościami, jakie występują w działaniach mających na celu uzyska-
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nie wymaganej efektywności w obszarach projektowania, wdrażania i eksploatacji 
systemów informatycznych.  
 Dodatkowo do prawidłowego funkcjonowania nowoczesnych rozwiązań tele-
informatycznych wymagane jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury sieci kom-
puterowych. Obecnie w obszarze infrastruktury sieci komputerowych umożliwiają-
cych  przesyłanie informacji jawnych wykorzystywane są sieci komputerowe 
INTER-MON oraz MIL-WAN. 
 

 
 

Rys. 2. Obszary zastosowania jednolitego indeksu materiałowego 
Źródło: www.sap.com/poland/about/.../8_SAP4 Europe 

 
 Indeksacja materiałowa − Jednolity Indeks Materiałowy (JIM) usprawni iden-
tyfikację wszystkich środków zaopatrzenia będących przedmiotem obrotu materia-
łowego w układzie narodowym. Ponadto JIM umożliwi integrację dotychczaso-
wych lokalnych (branżowych) indeksów i stworzy warunki do przyspieszenia kody-
fikacji.  
 Posiadając numer identyfikujący wyroby obronne będziemy mieli możliwości 
budowy i rozwoju niemal wszystkich systemów informatycznych funkcjonujących 
w wojskowym oddziale gospodarczym. 
 W odróżnieniu od indeksacji materiałowej dla sprawnego funkcjonowania 
państwa NATO stosują system kodyfikacji. System kodyfikacji zapewnia jednolitą 
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metodę klasyfikacji środków zaopatrzenia i identyfikacji poszczególnych wyrobów 
w znacznie szerszym zakresie niż ma to miejsce w przypadku indeksacji, a zatem 
jest bardziej pracochłonny, na pełne wdrożenie w warunkach Polski potrzeba kilku 
lat. Zadaniem kodyfikacji jest dostarczenie producentom i użytkownikom precyzyj-
nych informacji dotyczących charakterystyki wyrobów źródeł zaopatrzenia dostaw-
ców, producentów, transportu i magazynowania, sposobu pakowania oraz innych 
danych niezbędnych do zarządzania zasobami logistyczno-finansowymi w układzie 
krajowym i międzynarodowym.  
 Wprowadzenie identyfikacji wyrobów obronnych umożliwia zbudowanie 
Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Wspomagającego Działalność Logi-
styczną. System ten wykorzystywał będzie istniejącą infrastrukturę teleinforma-
tyczną oraz zostanie wyposażony w jednorodny sprzęt komputerowy do pracy  
w warunkach stacjonarnych i polowych. Realizacja tego przedsięwzięcia powinna 
przebiegać etapami.  
 Po wdrożeniu systemu, połączeniu ewidencji prowadzonej w pionie głównego 
księgowego i logistyce, pomimo konieczności utworzenia nowych struktur odpo-
wiedzialnych za jego funkcjonowanie, sprawnie funkcjonujący system w ogólnym 
rozliczeniu spowoduje oszczędności w zatrudnieniu. 
 Efektem końcowym przedsięwzięć realizowanych w czasie informatyzacji 
logistyki  powinno być zbudowanie systemu, który: 

− dostarczy w czasie rzeczywistym wiarygodnych informacji o stanie ma-
jątku będącego w gestii resortu obrony narodowej, a przedstawiona in-
formacja będzie dotyczyła aspektów ilościowych, wartościowych oraz ja-
kościowych zgromadzonych zapasów; 

− umożliwi sprawowanie nadzoru nad przepływem składników majątku 
wojska pomiędzy poszczególnymi elementami, uwzględniając takie czyn-
niki jak: czas, miejsce, ilość, jakość oraz wartość; 

− zapewni możliwości zautomatyzowanej wymiany informacji i sprawoz-
dawczości w logistyce; 

− dostarczy narzędzi do bieżącej kontroli realizacji wydatków budżetowych 
i ujednolici proces planowania finansowego i logistycznego; 

− pozwoli na efektywną ewidencję i nadzorowanie wydatków związanych  
z procesami logistycznymi; 

− zapewni zabezpieczenie logistyczne w czasie przechodzenia z pokojowe-
go na wojenny system dowodzenia; 

− będzie kompatybilny z rozwiązaniami stosowanymi w GN, NATO i UE. 



Krzysztof Pakos 600 

 
 

Rys. 3. Integracja ewidencji ilościowo-jakościowo-wartościowej 
Źródło: www.sap.com/poland/about/.../8_SAP4 Europe 

 
 Po wdrożeniu Systemu Informatycznego SIGMAT – RBM we wszystkich 
bazach, składnicach i składach rozwiązanie to można będzie przenieść także do 
jednostek wojskowych (wojskowych oddziałów gospodarczych).  
 
 
Zakończenie 
 
 Podjęte działania oraz wstępne pozytywne rezultaty pozwalają mieć nadzieję, 
że można  wprowadzić nowoczesne zarządzanie  teleinformatyczne, które umożliwi 
gromadzenie, przetwarzanie, oraz dystrybucję potrzebnych informacji − niezależnie 
od sposobu ich zapisu, czasu, odległości i objętości. 
 Zdaniem specjalistów informatyki, logistyki i finansów jest zastosowanie 
rozwiązań informatycznych, w tym spójnej zintegrowanej platformy sprzętowej  
i programowej powodującej, że proces decyzyjny użycia sił zbrojnych zostaje przy-
spieszony. Nowe standardy informatyczne (sprzęt i oprogramowanie) wprowadzane 
przez przodujące państwa NATO dają możliwość zastosowania ich w warunkach 
stacjonarnych i polowych. Rozwiązania te umożliwiają zwiększenie efektywności 
realizowanych zadań oraz przyniosą znaczące korzyści kadrowe i ekonomiczne. 
Działania takie umożliwiają maksymalizację efektywności zarządzania logistyczno-
finansowego  przy jednoczesnej racjonalizacji wydatków. 
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MANT SUPPORT SYSTEMS IN MILITARY BUDGET UNIT 
 
 

Summary 
 
 The new concept of logistic support for military units is connected with the neces-
sity to set up large logistic establishments which would replace elements of logistic 
dispersed at various levels of command. Military Logistic Establishment are an example 
of such organizations. Their activity is expected to make it possible to separate financial 
and economic functions in military units form operational and training ones. 
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PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYSKIWANIA DANYCH Z PORTALU AUKCYJNEGO  
W CELU EKSTRAKCJI WIEDZY  

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Aukcje internetowe jako model e-biznesu zyskują sobie coraz większą popu-
larność wśród przedsiębiorstw różnych i branż i wielkości. W ostatnich latach wiele 
badań i publikacji poświęcono różnym aspektom aukcji internetowych. Wiele wy-
siłków badawczych skupia się na wykrywaniu nadużyć i oszustw1 2. Ważnym po-
lem badawczym jest także zastosowanie podejścia agentowego do modelowania, 
projektowania i implementacji internetowych platform aukcyjnych3. Opracowywa-
ne są także systematyczne podejścia do badania aukcji pod kątem doświadczeń 

                                                 
1  J. Mena, Investigative Data Mining for Security and Criminal Detection, Butterworth-

Heinemann, Boston 2003. 
2  Y. Ku, Y. Chen, C. Chiu, A Proposed Data Mining Approach for Internet Auction Fraud 

Detection, in: Intelligence and Security Informatics. pp. 238-243. Springer Berlin, Heidelberg 
2007. 

3  I. Jureta, M. Kolp, S. Faulkner, An Agent-Oriented Perspective on E-bidding Systems, in: 
Vijay Sugumara (red.), Intelligent Information Technologies and Applications, pp 94-118. IGI 
Publishing, 2007. 
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klienta4 5. Portale aukcyjne konkurują ze sobą nawzajem, przedmiotem badań są 
zatem także porównania oparte na analizie praktycznych rozwiązań6. 
 Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zaprojektowanego przez 
autorkę praktycznego rozwiązania, służącego do ekstrahowania danych z portali 
aukcyjnych w celu pozyskania z nich wiedzy, która może być przydatna przedsię-
biorstwu prowadzącemu biznes za pomocą aukcji internetowych. Zaproponowane 
narzędzie o nazwie AuMiner jest elastycznym i funkcjonalnym rozwiązaniem opar-
tym na usługach sieci Web. Ma za zadanie pozyskiwać dane o określonej strukturze 
w ustalonych odstępach czasu i eksportować je w formacie wygodnym do dalszego 
przetwarzania.  
 
 
1. Platformy aukcyjne jako środowisko biznesu 
 
 Główną zaletą portali aukcyjnych jest to, iż pozwalają one kupującym znaleźć 
w jednym miejscu szeroką gamę towarów o zróżnicowanych cenach, a sprzedają-
cym umożliwiają dotarcie do tysięcy potencjalnych klientów po relatywnie niskim 
koszcie. Platformy aukcyjne z roku na rok zyskują popularność wśród przedsiębior-
ców, którzy wybierają je jako swoje podstawowe środowisko biznesowe i źródło 
dochodu. Ze względu na niski koszt wejścia na rynek model e-aukcji stwarza ideal-
ne możliwości biznesowe dla małych firm handlowych. Aukcje typu B2C stanowią 
nowe kanały dystrybucji. Natomiast w relacjach B2B ułatwiają one kooperację 
przez redukowanie kosztów transakcji i wyszukiwania partnerów biznesowych, 
rozmywają granice pomiędzy firmami i zmieniają strukturę aliansów, które istniały 
w przeszłości7.  
 Współczesne portale aukcyjne są skomplikowanymi systemami, które dostar-
czają użytkownikom funkcjonalnych i przyjaznych interfejsów. Spośród wielu ele-
mentów, których jakość tworzy ogólny wizerunek portalu, na uwagę użytkowników 
biznesowych szczególnie zasługują interfejsy Web API. Nowoczesne platformy 
aukcyjne poprzez ten interfejs udostępniają usługi dostępu do swoich baz danych, 
co znacznie podnosi atrakcyjność portalu jako partnera biznesowego, gdyż umożli-
wia jego integrację z zewnętrznymi systemami informatycznymi.  

                                                 
4  A. J. Haywood, Online Auctions: User Experience Insights from eBay’, Chimera Work-

ing Paper, Colchester: University of Essex 2006. 
5  D.H. Parente (red.), Best Practices for Online Procurement Auctions, IGI Global, USA 

2008. 
6  W. Chmielarz, Próba analizy porównawczej serwisów aukcji internetowych w Polsce,  

w: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych vol.16/2006, s.13-26, Wydawnictwo SGH, War-
szawa 2006. 

7  Pinker E., Seidmann A., Vakrat Y., Managing online auctions: Current business and re-
search issues. Management Science, 49(11), s. 1457-1484, 2003 s. 1457. 
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2. Problemy pozyskiwania wiedzy o otoczeniu 
 
 Badanie otoczenia przedsiębiorstwa jest ważne dla każdej organizacji, zarów-
no szukającej trwałej przewagi konkurencyjnej, jak i realizującej przedsięwzięcie 
mające przynieść jednorazowy zysk. W przypadku biznesu prowadzonego online 
badania użytkowników mają zwykle trzy główne cele: ustalenie potrzeb klienta, 
odkrycie trendów, zależności, wzorców w zachowaniu klientów oraz monitorowa-
nie działań konkurencji. 
 W przypadku aukcji online bardzo trudno jest zastosować bezpośrednie meto-
dy badawcze, takie jak ankiety czy wywiady skierowane do użytkowników portalu. 
Wiele portali ukrywa dane kontaktowe osób biorących udział w aukcjach, takie 
działanie ma na celu zabezpieczenie przed oszustwami. Ponadto masowe wysyłanie 
wiadomości do użytkowników mogłoby być potraktowane jako spam. Zadawanie 
pytań na forach dyskusyjnych może być mało efektywne, ponieważ korzysta z nich 
tylko niewielki procent osób. 
 Zatem najodpowiedniejsze są pośrednie metody badań, takie jak regularna 
obserwacja, zbieranie danych z aukcji i analizowanie ich metodami statystycznymi, 
aby wyodrębnić użyteczną wiedzę. Każdego dnia w portalach aukcyjnych dokony-
wane są tysiące transakcji. Zbieranie danych do analizy w sposób ręczny jest bardzo 
uciążliwe, wymaga bowiem przeglądania zakończonych aukcji i notowania najważ-
niejszych faktów. Takie postępowanie możliwe jest tylko dla wąskich kategorii 
produktów lub kilku wybranych sprzedawców. Eksploracja danych z zakończonych 
aukcji internetowych może pozwolić odkryć wiele nieznanych dotąd faktów  
i wskazać szanse na nowe, rentowne przedsięwzięcia. Efekty badania i użyteczność 
wyników są w dużym stopniu uzależnione od jakości pozyskanych danych, ich 
kompletności i właściwego formatu. 
 
 
3. Prezentacja narzędzia AuMiner 
 
 AuMiner jest narzędziem do pozyskiwania danych z portali aukcyjnych  
w celu ekstrakcji wiedzy w postaci trendów, wzorców reguł i zależności opisują-
cych rynek aukcyjny lub jego wycinek. Wiedza ta pozwoli sprzedającym kształto-
wać strategie sprzedaży, tak aby poprawić swoją konkurencyjność. Główną funkcją 
aplikacji AuMiner jest okresowe zbieranie danych z zakończonych aukcji w sposób 
zautomatyzowany i eksportowanie ich do systemów eksploracji danych. Narzędzie 
AuMiner jest łatwo konfigurowalne, a dane zebrane za jego pomocą stanowią wy-
sokiej jakości surowiec do analiz statystycznych. Aplikacja jest obecnie w fazie 
testowej, współpracuje z interfejsem Web API portalu aukcyjnego Allegro8. Śro-

                                                 
8  http://webapi.allegro.pl/uploader.php (listopad 2009). 
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dowisko testowe to: serwer Apache z bazą danych MySQL 5.0.51 i PHP 5.2.5. Ta 
konfiguracja posiada liczne zalety, do których zaliczyć można: dostępność różno-
rodnych bibliotek programistycznych, możliwość połączenia z nowoczesnymi języ-
kami do tworzenia interfejsów, takimi jak XHTML i Ajax. Dodatkowym argumen-
tem przemawiającym za zastosowaniem języka PHP5 było jego rozszerzenie 
SOAP, które w prosty sposób pozwala tworzyć aplikacje korzystające z usług sieci 
Web, jak również publikować własne usługi. 
 Baza danych MySQL została wykorzystana do przechowywania danych au-
kcyjnych pobranych przez AuMiner oraz specyfikacji WSDL portalu Allegro. Baza 
posiada możliwość eksportu danych do różnych formatów, takich jak: CSV, MS 
Excel, LaTeX, Open Document, PDF, SQL, XML. Aby skorzystać z usług Web 
API, należy posiadać konto w portalu Allegro i klucz użytkownika, który można 
uzyskać po wysłaniu prośby do administratorów portalu pocztą elektroniczną. 
Zgodnie z praktyką powszechnie stosowaną w rozwiązaniach hurtowni danych 
AuMiner zapisuje dane z systemu źródłowego w tabelach bazy danych o płaskiej 
strukturze. Struktura taka zapewnia najlepszą wydajność. Importowanie lub ekspor-
towanie z pliku o płaskiej strukturze jest prawdopodobnie najszybszą metodą  
w porównaniu z zastosowaniem innych formatów (np. XML)9.  
 Pierwszy krok pracy z narzędziem AuMiner to sformułowanie zapytania. Na-
leży ustalić pożądaną strukturę danych oraz warunków ograniczających wyniki 
wyszukiwania (np. do określonej kategorii przedmiotów aukcji, typów aukcji, użyt-
kownika wystawiającego aukcje, daty). Decyzja o strukturze danych i ogranicze-
niach wyszukiwania powinna być podyktowana celem badania – należy postawić 
sobie hipotezy i zastanowić się, jakie dane są niezbędne do ich udowodnienia bądź 
odrzucenia. Sprzedawcy korzystający z portalu aukcyjnego mogą się skoncentro-
wać, przykładowo, na pozyskaniu następujących informacji, które pomogą im sku-
tecznie konkurować: 

1. Najlepsze praktyki sprzedawców aukcyjnych: W jakich dniach i godzinach 
uzyskiwane są najwyższe ceny w licytacjach? Czy publikowanie aukcji ja-
ko promowanych bądź wyróżnionych rzeczywiście daje efekty w postaci 
częstszych zakupów? Czy publikowanie aukcji z miniaturką (zdjęciem  
w wynikach wyszukiwania) przyciąga większą liczbę klientów?  

2. Popularność produktów i zachowanie klientów: Jaki typ aukcji daje naj-
większe dochody: licytacja czy stała cena? W jakiej kategorii produktów 
uzyskiwane są największe przychody? Jaki sezon jest najlepszy do wysta-
wienia aukcji określonego produktu? Jaki produkt jest najczęściej kupowa-
ny w danej kategorii? 

                                                 
9  V. Rainardi, Building a data warehouse, with examples in SQL server. Apress  USA 

2008, s. 187. 
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3. Konkurencja: Kto jest najsilniejszym konkurentem, sprzedającym najwię-
cej produktów lub uzyskującym największą wartość sprzedaży? Z jakich 
miast i regionów są konkurenci i ilu sprzedawców z określonego regionu 
oferuje ten sam produkt? Czy istnieje zależność pomiędzy geograficzną lo-
kalizacją sprzedawcy a ceną uzyskiwaną w aukcji lub ilością sprzedanych 
produktów?  

4. Rynek: Jakie kategorie produktów charakteryzują się sezonowością? Jak 
kształtuje się dynamika sprzedaży? Czy istnieje korelacja pomiędzy dwo-
ma produktami lub kategoriami? 

 Kolejnym krokiem jest wprowadzenie zapytania za pomocą formularza. Inter-
fejsem użytkownika AuMiner jest przeglądarka internetowa. Po sformułowaniu 
zapytania i zatwierdzeniu go dalsze zadania są realizowane przez agenta progra-
mowego, który odbiera parametry zapytania w postaci tablicy, a następnie przeszu-
kuje bazę dostępnych metod Web API (a konkretnie ich parametrów wyjściowych) 
pod kątem znalezienia tych, które są w stanie zwrócić dane żądane przez użytkow-
nika. Dla poprawienia szybkości przeszukiwania specyfikacja WSDL została 
wprowadzona do relacyjnej bazy danych dostępnej lokalnie. Agent wywołuje me-
tody w sposób rekurencyjny: najpierw stara się wywołać metodę zwracającą warto-
ści końcowe, jeśli nie może tego zrobić z powodu braku niektórych danych wej-
ściowych, to szuka metody, która może je dostarczyć. Przykład kolejności wywołań 
metod zaprezentowano na rysunku 1.  
 Na szczególną uwagę zasługują metody: 

− doSearch – pobiera jako parametry kryteria wyszukiwania, a zwraca speł-
niające je rekordy (w porcjach po 50 – zatem jeśli ogólna liczba wyników 
wyszukiwania jest większa niż 50, to procedura jest uruchamiana przez 
agenta więcej niż 1 raz), 

− doShowItemInfoExt – metoda musi być wywołana w pętli dla każdego 
rekordu zwróconego przez metodę doSearch, zwraca szczegóły każdej 
znalezionej aukcji i login użytkownika – sprzedawcy i kupującego, które 
to dane mogą być użyte do późniejszego wywołania metody doShowUser 
podającej dokładne informacje o użytkownikach.  

 Przed wprowadzeniem danych do bazy MySQL niektóre z nich powinny być 
przekonwertowane do formatu bardziej wygodnego do analizy i wizualizacji (np. 
czasy zakończenia i rozpoczęcia aukcji są podane jako wartości liczbowe typu inte-
ger). Opcje przedmiotu aukcji (takie jak miniaturka, rodzaj transportu i płatności) są 
tablicą wartości typu integer, zatem powinny być konwertowane do bardziej czytel-
nego formatu (np. opcje transportu i płatności mogą być przetłumaczone na zestaw 
pewnych predefiniowanych wartości: list polecony, paczka, odbiór osobisty, płat-
ność z góry, za pobraniem itd.). Aby uzyskać odpowiednią ilość danych pozwalają-
cą na zastosowanie technik eksploracji, należy zaprogramować AuMiner, aby po-
bierał i zapisywał dane okresowo. Częstotliwość pobierania danych może być za-
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leżna od tego, jak długo portal aukcyjny przechowuje historię aukcji, w przypadku 
Allegro jest to 1 miesiąc. Częstotliwość może zależeć także od specyfiki przedmio-
tów aukcji. 
 

 
 

Rys. 1. Przykładowa kolejność wywołań usług 

Źródło: I. Pawełoszek-Korek, A Framework for Online Auctions Market Research, w: 
Proceedings of BIR'2008 the Seventh International Conference on Perspectives in Busi-
ness Informatics Research, Ed. Stanisław Wrycza. Gdańsk 2008, s. 306. 

 
 
4. Pozyskiwanie wiedzy z danych 
 
 Dane są jedynie surowcem, który potrzebuje dalszej obróbki, aby stać się 
produktem finalnym – informacją lub wiedzą. Innymi słowy, informacja jest to 
znaczenie, jakie zyskują dane dzięki sposobowi ich interpretacji10. Metody interpre-
tacji zależą od liczby rekordów w zbiorze danych. Mając do czynienia z dużymi 
zbiorami danych, na pierwszy rzut oka nie da się ustalić żadnych faktów czy reguł. 
W przypadku analizy danych aukcyjnych można mieć do czynienia z tysiącami lub 

                                                 
10  Collins New compact English dictionary, 2nd ed, Harper-Collins, Edinburgh 1992. 
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dziesiątkami tysięcy rekordów zależnie od horyzontu czasowego analizy i badanej 
kategorii aukcji. 
  W przypadku bardziej ogólnych obserwacji (na przykład kategoria TV, wideo 
i DVD) liczba rekordów może dochodzić do kilku tysięcy miesięcznie. Taka liczba 
danych determinuje potrzebę zastosowania oprogramowania statystycznego lub 
narzędzi Data Mining. Zadania, jakie powinno realizować wybrane oprogramowa-
nie analityczne, to przede wszystkim: 

− opisywanie i podsumowanie danych tabelarycznych: obliczanie częstości 
występowania, dystrybucji, procentów, podsumowanie w oparciu o wybra-
ne atrybuty, 

− testowanie hipotez, 
− eksploracja danych w celu wyodrębnienia struktur, wzorców lub klastrów: 

obserwacja trendów, analiza klastrów, drzewa klasyfikacyjne, 
− poszukiwanie relacji: korelacja i regresja. 

 Wiele narzędzi statystycznych przeznaczonych do eksploracji danych jest 
dostępnych zarówno komercyjnie, jak i na licencji Open Source. Do aplikacji Open 
Source można zaliczyć: program Weka, język R i Orange. Przykłady komercyjnych 
narzędzi to SPSS Clementine czy Statistica. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Aukcje online stały się popularnym sposobem prowadzenia biznesu, platformy 
aukcyjne stanowią środowisko, w którym współdziałają firmy i osoby prywatne 
zarówno jako sprzedawcy, jak i kupujący.  Dlatego badania i narzędzia ułatwiające 
uczestnikom rynku aukcyjnego zdobywanie wiedzy o kierujących nim prawidłach 
mogą przynieść wymierne efekty i pozwolić na lepsze dostosowanie biznesu do 
środowiska, w którym działa. Najskuteczniejszą metodą badania specyfiki platform 
aukcyjnych zdaje się być wykorzystanie usług webowych do pozyskiwania danych 
i stosowanie technik eksploracji danych w celu wyodrębnienia użytecznej wiedzy. 
 Zaprezentowane w niniejszym artykule narzędzie AuMiner jest skonstruowa-
ne na bazie nowoczesnego paradygmatu architektury zorientowanej na usługi, przy 
użyciu standaryzowanych protokołów i języków programowania, aby zapewnić 
jego interoperacyjność, elastyczność działania i możliwość rozszerzania o nowe 
funkcje w przyszłości. Rozszerzenie narzędzia AuMiner będzie dotyczyło możliwo-
ści integrowania danych z wielu portali aukcyjnych. Kolejna wersja będzie zaopa-
trzona w ontologie pozwalające mapować struktury danych pozyskane z różnych 
serwisów i przedstawiać je jako jeden spójny model danych nadający się do analizy 
technikami eksploracji danych. Opisane tutaj rozwiązanie może być zaimplemen-
towane po relatywnie niskim koszcie (przy użyciu narzędzi Open Source) przez 
osoby prywatne lub przedsiębiorstwa zainteresowane gromadzeniem danych dla 
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różnych celów analitycznych. Jedyne koszty związane z funkcjonowaniem narzę-
dzia to opłaty dla portalu aukcyjnego uzależnione od liczby wywołań niektórych 
metod. 
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PRACTICAL ASPECTS OF ACQUIRING DATA FROM AUCTIONS PORTALS 
FOR KNOWLEDGE EXTRACTION 

 
 

Summary 
 
 Online auctions as a primary or secondary business model are increasingly grow-
ing in popularity. The problem is worth analyzing and can be viewed in multiple per-
spectives. This paper introduces the idea of automated web services-based tool -
AuMiner for collecting data from online auction portals. AuMiner is the result of study 
and work conducted by the author. A framework presented in hereby paper may be 
implemented at relatively low cost (using open source tools) by organizations or indi-
viduals interested in harvesting data from auction services for various analytical pur-
poses like: knowledge discovery in databases for business intelligence or marketing..  
 

Translated by Ilona Pawełoszek-Korek 
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ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W OBSZARZE HANDLU ELEKTRONICZNEGO 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Internet najnowszej generacji jest oparty na koncepcji Web 3.0. Jego nadrzęd-
nym przesłaniem jest ułatwienie dostępu do globalnej, ustrukturalizowanej wiedzy 
poprzez precyzyjne udostępnienie żądanych w danym momencie zasobów informa-
cji. Web 3.0 (zwany również Semantic Web − sieć semantyczna) utożsamiany jest  
z Internetem, przy czym przesyłane pakiety danych są przekazywane w postaci 
pozwalającej na ewidencje powiązań oraz kontekstu między nimi. Pozyskiwana  
w ten sposób wiedza ma zastosowanie w tworzeniu lub powiększaniu istniejących 
ontologii. Na bazie Web 3.0 posadowione są najnowsze rozwiązania z zakresu  
e-commerce. Rezultaty badań naukowych, jak również istniejące rozwiązania prak-
tyczne jednoznacznie potwierdzają wykształcenie się nowego podejścia w handlu 
elektronicznym określanego mianem e-commerce 3.0. 
 Wskazując korzyści wykorzystania Semantic Web w dziedzinie e-commerce, 
można założyć, że podstawowym rezultatem będzie usprawnienie procesu wyszu-
kiwania produktów i usług. Wśród pozostałych obszarów usprawnień można wy-
mienić szczegółowe określenie dziedziny działalności wraz ze specyfikacją ofero-
wanych produktów bądź usług. 
 W opracowaniu podjęto próbę analizy czynników ekonomicznych i uwarun-
kowań technologicznych dla obszaru zarządzania wiedzą w handlu elektronicznym. 
W szczególności zidentyfikowano problemy zarządzania wiedzą w obszarze  
e-commerce oraz dokonano uogólnienia doświadczeń metodycznych w zakresie 
dostępnych metod i technik wspierających tworzenie ontologii dla potrzeb  
e-commerce. Kolejno zrealizowano praktyczny przykład ontologii w dziedzinie  
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e-commerce. W tym celu wykorzystano obowiązujący dla e-commerce standard 
(GoodRelations). 
 
 
1. Problemy zarządzania wiedzą w obszarze e-commerce 
 
 Na przestrzeni ostatnich kilku lat zauważyć można dynamiczny rozwój rynku 
e-commerce. Zarówno sam rynek e-commerce jak i jego wartość nieustannie się 
powiększa. Największą popularnością e-commerce cieszy się w USA, gdzie war-
tość rynku oszacowano w 2009 roku na 133,1 miliarda dolarów1. Dla porównania, 
wartość rynku e-commerce w Polsce wynosi 13,2 miliona złotych. W Polsce obroty 
e-commerce rosną zdecydowanie wolniej w porównaniu z nieustannie powiększają-
cą się liczbą sklepów internetowych2. Dokonując analizy polskiego rynku  
e-commerce, wskazać należy na przyspieszony jego wzrost od 2005 roku3. Poniż-
sza tabela prezentuje udziały przedsiębiorstw w obszarze e-commerce w Polsce 
oraz jego wartość w odniesieniu do danych z rynku amerykańskiego (rys. 1 a, b, c, 
d). 
 Obecnie e-biznes uwzględnia tysiące przedsiębiorstw, które dostarczają ol-
brzymiej liczby produktów i usług. W przeciwieństwie do tradycyjnej formy handlu 
rynek e-commerce umożliwia uczestnikom łatwą wymianę ofert i przeprowadzanie 
sprawnych negocjacji biznesowych. Istnienie dużej liczby katalogów produktów  
i usług, a także występowanie odmiennych typów ich dokumentacji wymaga zasto-
sowania odpowiedniego mechanizmu wspomagającego wyszukiwanie informacji. 
Proces wyszukiwania informacji w oparciu o dostępne zasoby sieciowe jest jedną  
z najczęściej stosowanych metod pozyskiwania informacji odnośnie produktu czy 
usługi przed dokonaniem finalnej transakcji przez klienta. W tym celu rozwiązania 
e-commerce 3.0 opierają się na koncepcji ontologii. Zastosowanie jej jako narzę-
dzia wspomagającego zarządzanie wiedzą w obszarze e-commerce dostarcza 
ogromnych możliwości organizacji zasobów informacji, np. systematyzacji i inte-
gracji dostępnej wiedzy dotyczącej produktów oraz usług. 

                                                 
1  D. Szarek, Kryzys dotyka e-commerce, w: eMarketer, opublikowano: 05.05.2009, 

http://www.money.pl; M. Pelc, B. Wardzioski, M. Dukat, A. Heureux, F. Pieczyoski, J. Sobolew-
ski, Do you CEE? Interactive Overview of Central and Eastern Europe Markets 2009, Wyd. 
Gemius SA, IAB Europe, IAB Poland, http://ww.iabeurope.eu 

2  T. Karwatka P. Wrzalik, M. Klimowicz, Z. Osiński, Badanie polskich sklepów interne-
towych i konsumentów. Raport e-handel 2009, opracowano przez: Biznes 2.0, Contium, Divante  
i IMAS dla portalu: http://www.internetstandard.pl  

3  M. Smaga, M. Engelmann, Ł. Latus, E. Prałat, Co działa w polskim e-commerce. Raport 
z badania sklepów internetowych, Wyd. Doctom River, Opublikowano dnia: 15.12.2009, Karwat-
ka T., Wrzalik P., Klimowicz M., Osiński Z., Badanie polskich sklepów internetowych i konsu-
mentów. Raport e-handel 2009, opracowano przez: Biznes 2.0, Contium, Divante i IMAS dla 
portalu: http://www.internetstandard.pl 
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Rys. 1 a, b, c, d. Wartość i udziały w rynku e-commerce w Polsce i w USA 

Źródło: M. Smaga, M. Engelmann, Ł. Latus, E. Prałat, Co działa w polskim  
e-commerce. Raport z badania sklepów internetowych, Wyd. Doctom River, Opubliko-
wano dnia: 15.12.2009, T. Karwatka, P. Wrzalik, M. Klimowicz, Z. Osiński, Badanie 
polskich sklepów internetowych i konsumentów. Raport e-handel 2009, opracowano 
przez: Biznes 2.0, Contium, Divante i IMAS dla portalu: http://www.internetstandard.pl 

 
 Jedną z najczęściej cytowanych definicji ontologii jest definicja zapropono-
wana przez Grubera, określająca ontologię jako formalną, sprecyzowaną specyfika-
cję współdzielonej konceptualizacji4. W dziedzinie e-commerce ontologia produk-
tów i usług stanowi jedną z metod modelowania elektronicznej rzeczywistości5. 
Formalnie ontologię dla dziedziny e-commerce można określić za pomocą dwóch 
zbiorów: zbioru O definiującego strukturę ontologii dla e-commerce oraz zbioru  
L definiującego słownik ontologii produktów i usług. W odniesieniu do dziedziny 
e-commerce formalny zapis ontologii będzie uwzględniał strukturę ontologii  
O w oparciu o dostępne produkty i usługi oraz zbiór L zawierający metaopis pro-
duktów i usług. Zbiór O określa strukturę pojęć – produktów i usług, uwzględniając 

                                                 
4  T.R. Gruber, A translation approach to portable ontology specifications, Knowledge Ac-

quisition, Vol. 5, 1993, s. 199-220. 
5  M. Gordon, J. Jakubczyc, V. Galant, M. Paprzycki, Knowledge Management in an  

E-commerce System, Proceedings of the 5th International Conference on Electronic Commerce 
Research, Montreal 2002. 
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jednocześnie występujące pomiędzy nimi relacje. Zbiór L precyzuje, jak należy 
rozumieć dane pojęcia (produkty i usługi) oraz zachodzące pomiędzy nimi związki, 
w efekcie dostarczając ich metaopisu. 
 
 
2. Próby badań nad siecią semantyczną w dziedzinie e-commerce 
 
 Problem zarządzania wiedzą w e-biznesie był podejmowany w wielu bada-
niach. Liczne publikacje podkreślają wagę, jaką przypisuje się samej roli sieci se-
mantycznej dla dziedziny e-commerce. Istnieje wiele różnych pierwowzorów onto-
logii, począwszy od sterowanych ustawień w sektorze B2B, aż do ogólnych ontolo-
gii produktów i usług zarówno dla sektora B2B oraz B2C. Ze względu na ograni-
czoną objętość opracowania dyskusję doświadczeń literaturowych ograniczono do 
przedziału lat 2005-2009. Syntezę starszych podejść można znaleźć np. w pracy 
Heppa6. Poniższa tabela szereguje podejmowane próby badań nad zastosowaniem 
sieci semantycznej w obszarze e-commerce (tabela 1). 
 W większości zaprezentowanych podejść reprezentacja danych odbywa się 
przy wykorzystaniu oficjalnych standardów ontologii dla sieci semantycznych7 (np. 
eClassOWL). Dominującym podejściem jest tutaj jednak budowa autonomicznych 
taksonomii i ontologii, co skutkuje brakiem możliwości pełnych, semantycznych 
opisów produktów i usług oraz ich integracji. Ich uproszczona złożoność seman-
tyczna skutkuje niskim poziomem szczegółowości. Niejednokrotnie trudno jest 
uzyskać informacje odnośnie do właściwości danego produktu (np. forma sprzeda-
ży, dostępność, potencjalny odbiorca). Wskazanych powyżej niedostatków pozba-
wiona jest prezentowana w tabeli ontologia GoodRelations autorstwa M. Heppa8. 
Aktualnie stanowi ona standard opisu większości rozwiązań e-commerce 3.0. Popu-
larność tej ontologii jest rezultatem faktu, że opiera się ona na ogólnie dostępnych 
standardach sieci semantycznej, jej narzędziach oraz infrastrukturze. 
 

                                                 
6  M. Hepp, Products and Services Ontologies: A Methodology for Deriving OWL Ontolo-

gies from Industrial Categorization Standards, Int'l Journal on Semantic Web and Information 
Systems (IJSWIS), 2(1 (styczeń-marzec)), 2006, s. 72-99. 

7  M. Hepp, Products and Services Ontologies: A Methodology for Deriving OWL Ontolo-
gies from Industrial Categorization Standards. Int'l Journal on Semantic Web and Information 
Systems (IJSWIS), 2(1 (styczeń-marzec)), 2006, s. 72-99. 

8  M. Hepp, GoodRelations: An Ontology for Describing Products and Services Offers on 
the Web, w: A. Gangemi and J. Euzenat (red.), EKAW 2008, LNCS 5268, Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg 2008, s. 329–346. 
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Tabela 1 
 

Analiza podejść do budowy ontologii/sieci semantycznej dla e-commerce 
 

Autor podejścia Główne założenia proponowanego podejścia 
Morgenstern i Riecken, 
2005 
 

Ontologia SNAP oparta na zautomatyzowanym systemie rekomen-
dacji produktów i usług w dziedzinach: bankowości, ubezpieczeń 
oraz telekomunikacji. 

Hepp, 2006 Wskazanie wspólnego standardu klasyfikacji eClassOWL dla 
ontologii e-commerce. 

Lee, Chun, Shim i Lee, 
2006; Lee i in., 2006 

Pierwowzory dla ontologii opartych na zarządzaniu danymi i sys-
temami rekomendującymi. 

Hepp, 2006 Różne pierwowzory; reprezentacja za pomocą oficjalnych języków 
ontologii dla sieci semantycznych (eClassOWL, unspscOWL). 

Lee i Shim, 2007 Kontynuacja badań nad pierwowzorami dla ontologii opartych na 
zarządzaniu danymi i systemami rekomendującymi. 

Hepp, 2008 Ontologia GoodRelations. 
Douglas L. Dean, 2009 Podejście ontologiczne do oceny standardów platform e-commerce. 
Liyi Zhang, Mingzhu 
Zhu, Wei Huang, 2009 

Framework do opartego na ontologii systemu wyszukiwania infor-
macji o produkcie e-commerce. 

Yong Feng, Hongyan 
Xu, Xin Fang, 2009 

Wdrożenie technologii ontologicznej w procesie inteligentnej 
rekomendacji e-commerce oraz propozycja nowej metody inteli-
gentnej rekomendacji w celu usprawnienia wydajności wyszuki-
wania produktu i satysfakcji klienta. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
 
3. Ontologia GoodRelations 
 
 Ontologia GoodRelations dostarcza niezbędnych informacji dotyczących opi-
su rzeczywistych ofert oraz ich szczegółów (wraz z relacjami pomiędzy towarami  
i jednostkami biznesowymi). Ma na celu wsparcie ogólnych funkcji biznesowych, 
dostarczając informacji odnośnie do poszczególnych jednostek handlowych, ofero-
wanych przez nie produktów, usług czy specyfikacji cen, uwzględniając przy tym 
różne typy odbiorców9. Umożliwia także zdefiniowanie miar, wskazuje lokalizacje 
dostępu, metody płatności, warunki gwarancji i dostawy. Wskazane właściwości są 
publikowane w sieci Internet w odczytywalny maszynowo sposób. 
 

                                                 
9  M. Hepp, C. Petrie (red.), Possible Ontologies. How Reality Constrains the Development 

of Relevant Ontologies,w: IEEE Internet Computing, Published by the IEEE Computer Society 
1089-7801/07, 2007. 
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Rys. 2. Zasady funkcjonowania ontologii GoodRelations 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Zasięg wykorzystania tej ontologii obejmuje liderów rynku e-commerce (np. 
Bestbuy czy Amazon) oraz ponad 2 mln podmiotów e-commerce10. Integracja wie-
dzy o produktach i usługach w jednym modelu ontologii powoduje, że informacje 
są w pełni przetwarzalne komputerowo. Z praktycznego punktu widzenia skutkuje 
to możliwością użycia np. wyszukiwarki semantycznej (np. Yahoo SearchMonkey, 
iGoogr) w celu określenia szczegółowych kryteriów, jakie powinien posiadać pożą-
dany produkt lub usługa (rys. 2). Rezultatem popularności ontologii GoodRelations 
jest jej oficjalne wsparcie przez większość rynkowych aplikacji do tworzenia roz-
wiązań e-commerce. 
 Adaptacja działań dla potrzeb spełnienia standardu e-commerce 3.0 nie jest 
zagadnieniem złożonym. Przykład ontologii wymaga spełnienia wskazanych stan-
dardów GoodRelations. Jako studium przypadku w oparciu o GoodRelations opra-
cowano ontologię e-commerce dla teoretycznie istniejącego przedsiębiorstwa  
z branży elektronicznej (http://www.elektronika.pl). 

                                                 
10  M. Hepp, A. Radinger, A. Wechselberger, A. Stolz, D. Bingel, T. Irmscher, M. Mattern, 

T. Ostheim, GoodRelations Tools and Applications, E-Business & Web Science Research Group, 
Niemcy 2008. 
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http://www.w3org/2006/
vcard/Ns

http://www.w3org/2002/07/
owl#Ontology

http://elektronika.pl/
goodrelations.rdf#Elektronika 

Offering

http://elektronika.pl/
goodrelations.rdf#Elektronik

a 
Business Entity

http://purl.org/
goodrelations/

v1#Business Entity

http://purl.org/goodrelations/
v1#offers

http://purl.org/goodrelations/
v1#availableAtorFrom

DeliveryMethods

http://www.w3org/2000/01/rdf-
schema#comment

BusinessFunctions

OpeningHoursDayOfWeek Opens
Closes

Opens
Closes

OpeningHoursDayOfWeek

http://www.w3org/1999/02/22-
rdf-syntax-ns#type

hasOpeningHoursSpecification

isDefinedBy

http://www.w3org/2002/01-rdf-
syntax-ns#type

http://www.w3org/2002/
07owl#imports

http://www.w3org/2000/01/rdf-
schema#label

Street-address, postal 
code,location, tel

http://www.w3org/2002/01-rdf-
syntax-ns#type

E-mail

URL

http://www.w3org/2006/
vcard#adr http://www.w3org/2002/01-rdf-

syntax-ns#type

http://purl.org/goodrelations/
v1#legalName

 
 

Rys. 3. Prezentacja graficzna zastosowania ontologii GoodRelations dla przykładu 
http://www.elektronika.pl 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Zawarte na rysunku 3 informacje stanowią standaryzację dla potrzeb  
e-commerce 3.0 oferty przedsiębiorstwa oraz szczegółowo opisują np. lokalizację 
jednostki e-commerce, oferowane przez nią produkty i usługi oraz szczegółowe 
godziny otwarcia i zamknięcia z uwzględnieniem podziału na dni tygodnia. Ponadto 
utworzona ontologia e-commerce zawiera dane dotyczące sposobów płatności, 
dostępnych sposobów transportu wraz ze wskazaniem możliwych rejonów dostaw 
oraz oferowanych przez daną jednostkę usług. Użytkownik korzystający z wyszu-
kiwarki, poszukujący na terenie Szczecina sklepu, dostarczającego sprzęt elektro-
niczny, zadając zapytanie np. w języku angielskim, w efekcie otrzymuje wykaz 
dostępnych sklepów spełniających żądane kryteria, w tym sklep 
www.elektronika.pl. 
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Podsumowanie 
 
 W niniejszym artykule został podjęty problem zarządzania wiedzą w obszarze 
handlu elektronicznego. W oparciu o dostępną literaturę została dokonana analiza 
ewolucji podejść wspierających zastosowanie sieci semantycznych w obszarze  
e-commerce. Ponadto został przedstawiony problem budowy ontologii dla obszaru 
handlu elektronicznego w oparciu o rozwiązanie GoodRelations. 
 Przedstawione powyższe rozważania wskazują na celowość zastosowania 
ontologii jako narzędzia wspomagającego zarządzanie wiedzą w obszarze  
e-commerce. Prócz systematyzacji dostępnej wiedzy w sieci o produktach lub usłu-
gach użycie ontologii zwalnia decydenta analityka z konieczności posiadania 
szczegółowej wiedzy odnośnie do poszczególnych cech charakteryzujących produkt 
czy usługę. 
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KNOWLEDGE MANAGEMENT MECHANISMS IN E-COMMERCE 
 
 

Summary 
 
 This article presents the problem of efficient knowledge management in  
e-commerce. It depicts some challenges in the process of using Semantic Web in  
e-commerce. On base of the literature review an evolution of methods and techniques 
supporting Semantic Web in e-commerce was proposed. This article suggests using 
GoodRelations ontology as a technique to support knowledge management in  
e-commerce and presents the practical example of using GoodRelations ontology. 
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WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ  
W MIKROPRZEDSIĘBORSTWACH RODZINNYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Nadmiar informacji uczestniczących w procesie podejmowania decyzji jest 
cechą immanentną  przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku. Przedsiębiorstwa 
niezależnie od wielkości i zakresu oddziaływania mają do czynienia z dwoma tren-
dami:  

− globalizacją gospodarki światowej, która polega na dominacji firm mię-
dzynarodowych, które w poszukiwaniu nowych rynków zbytu i tańszej siły 
roboczej dużo chętniej i szybciej inwestują w krajach mniej rozwiniętych 
niż to miało miejsce jeszcze dekadę czy dwie wcześniej; 

− zjawiskiem zwrotów technologicznych, które powodują, że firmy uczą się 
na błędach poprzedników i w naturalny sposób przechodzą do najnowocze-
śniejszych technologii1 z pominięciem chybionych i błędnych rozwiązań. 

 Pojawiające się problemy można rozwiązać, wykorzystując systemy informa-
tyczne i komunikacyjne. Zatem praktycznie każdy system zarządzania powinien 
bazować na odpowiednim rozwiązaniu, zawierającym współczesne osiągnięcia 
technologii komunikacyjnych. Wykorzystanie jednak systemów informacyjnych, 
technologii komputerowej nie wystarczą, aby przedsiębiorstwo można było uznać 
za zarządzane poprzez wiedzę. Jak zatem interpretować taką metodę zarządzania? 
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie jest to sposób obejmujący ogół procesów 

                                                 
1  G. Probst, S. Raub, K. Romhard, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Wydawni-

cza, Kraków 2004, s. 47. 
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umożliwiających tworzenie, upowszechnianie i wykorzystanie szeroko i wąsko 
rozumianej wiedzy do realizacji jego celów. Zwykle przyjmuje postać modelu inter-
aktywnego o różnokierunkowych oddziaływaniach między poszczególnymi jego 
elementami: tworzeniem wiedzy, jej upowszechnianiem i zastosowaniem. 
 Jeżeli większość czasu przy tworzeniu systemu zarządzania wiedzą firma 
poświęca na zagadnienia technologiczne, przestaje wiązać się z  zarządzaniem wie-
dzą, a staje się projektem technologicznym. Wiedza z definicji wymaga udziału 
człowieka. Fundamentem każdej firmy oprócz systemów informatycznych, baz 
danych, systemów wspomagania decyzji są ludzie i kapitał społeczny, jaki generują. 
Wobec tego informacje przechowywane w systemach informacyjnych można na-
zwać wiedzą jedynie wtedy, gdy są stworzone lub przetworzone przez człowieka  
i staną się w przyszłości normą funkcjonowania. 
 Autorka artykułu przeprowadziła badania na terenie Wielkopolski nad stanem 
zarządzania wiedzą w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych. W badaniach tych 
wzięło udział 128 firm (przy doborze celowym). W badaniu wykorzystano kwestio-
nariusz ankiety z szeregiem pytań otwartych, a także z wyskalowanymi odpowie-
dziami. Zdobyte informacje pozwoliły na zaledwie eksploracyjną analizę problemu. 
Wyniki, przedstawione w dalszej części opracowania, ze względu na ich specyfikę, 
nie mogą zostać uogólnione na populację krajową mikroprzedsiębiorstw rodzin-
nych.  
 
 
1. Istota zarządzania wiedzą 
 
 Zarządzanie wiedzą odnosi się nie tylko do zespołów pracowniczych, ale  
i pojedynczych pracowników, oddziałuje tym samym na wszystkie obszary zarzą-
dzania, w tym zagadnienia związane  z personelem, rozwojem firmy czy też jej 
informatyzacją. Kompletne zarządzanie wiedzą oznacza więc wzmocnienie związ-
ków miedzy pracownikami, grupami a strukturą firmy2.  
 Przedsiębiorstwa obierające jako kluczowe w organizacji zarządzanie wiedzą 
powinny uwzględniać kilka czynników3: kreowanie warunków przyspieszających 
rozwój; wykorzystanie osiągnięć technologii dla tworzenia nowych produktów  
i usług; wyższe tempo wyszukiwania i wdrażania innowacji; skracanie cyklów ży-
cia produktów i usług; uczestnictwo pracowników w szkoleniach, kursach, studiach 
podnoszących ich kwalifikacje i wiedzę; kreowanie marki firmy i jej produktów; 
podnoszenie wartości firmy. 

                                                 
2  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, E-mentor, cza-

sopismo internetowe Szkoły Głównej Handlowej, nr 1/2005, Warszawa 2005. 
3  Tamże. 
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 W przedsiębiorstwie zarządzanym przez wiedzę powinno się zwracać szcze-
gólną uwagę na kształtowanie kapitału społecznego. Powinno się zachęcać pracow-
ników do twórczego rozwijania zasobów wiedzy poprzez4: wzajemne konsultacje, 
stosowanie burzy mózgów, naukowe kreowanie przyszłości, seminaria tematyczne, 
konferencje naukowe, tworzenie warsztatów innowacyjnych, wykorzystywanie gier 
kierowniczych oraz transformacje wiedzy ukrytej w jawną. 
 
 
2. Wiedza jawna a wiedza ukryta 
 
 Literatura przedmiotu wskazuje dwa typy wiedzy: wiedzę ukrytą (ang. Tacit 
Knowledge) oraz wiedzę jawną (ang. Explicit Knowledge). Wiedza ukryta jest bar-
dzo trudna (lub niemożliwa) do skodyfikowania5. Przykładem wiedzy ukrytej jest 
taka, którą posiada np. określona gospodyni domowa, a dzięki której piecze wyjąt-
kowy sernik domowy, którego z kolei nie jest w stanie upiec jej koleżanka. Nie 
wystarczy skorzystać z przepisu, warunkiem koniecznym do pojawienia się takich 
umiejętności będzie kontakt osobisty, dzięki któremu taka wiedza może zostać 
przekazana (proces ten nazywany jest również socjalizacją wiedzy). Transformację 
wiedzy ukrytej w jawną przedstawiono na rysunku 1. 
 

 
 

Rys. 1. Transformacja wiedzy ukrytej w jawną 

Źródło: A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Gnieźnieńskiej Wyższej Szko-
ły Humanistyczno-Menedżerskiej, Gniezno 2006. 

                                                 
4  Koźmiński, 2004, w: A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie 

zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009. 
5  A. Sopińska, P. Wachowiak, Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, E-mentor, 

czasopismo internetowe Szkoły Głównej Handlowej, nr 2, Warszawa 2006. 
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 Powiązania i wymiana wiedzy są złożonym procesem społecznym, gdzie wie-
dza, osadzona społecznie, powstaje w konkretnych sytuacjach i poprzez współdzia-
łanie. Stanowi więc źródło potencjału, zdolności do działania  w nieprzewidywal-
nych sytuacjach6 oraz kontrolę zasobów, których organizacja wcześniej nie kontro-
lowała7. 
 U 63% spośród badanych mikroprzedsiębiorstw rodzinnych w Wielkopolsce 
zaobserwowano stosowanie strategii specjalizacji opartej na wiedzy ukrytej, prze-
noszonej przez członków rodziny (w kilku przypadkach międzypokoleniowo).  
W tych przypadkach funkcjonowanie firmy opierało się na pracy grupowej pod 
stałym nadzorem. W tych mikroprzedsiębiorstwach nie występował funkcyjny po-
dział  pracy. Pozostała część badanych (37%) realizowała strategię uzewnętrzniania 
z wykorzystaniem technik bechmarkingu, przechwytywania i współdziałania.  
W badanej próbie nie zaobserwowano stosowania strategii nastawionej na kształto-
wanie wiedzy, jej klasyfikacji i kształtowania nowych wartości. Powiązania pomię-
dzy członkami rodziny oparte były na klimacie wzajemnego zaufania, solidarności  
i poczucia dążenia do wyznaczonego celu, z którym związane są losy całej rodzin-
ny. To, często nieświadome, zrozumienie istoty działania dla wspólnego dobra 
stanowi o posiadaniu przez przedsiębiorstwa cennego zasobu − wiedzy pozwalają-
cej budować przewagę konkurencyjną firmy. Wypracowana w ten sposób wiedza 
należy do wszystkich członków rodzinny.  
 Jak zwraca uwagę Napahiet i Ghoshal8 wiedza oparta na kapitale społecznym 
wpływa na: wzrost efektywności działań firm poprzez redukcje zagrożeń z tytułu 
zachowań oportunistycznych i kosztów zabezpieczeń przed nimi; większe zdolności 
adaptacyjne przedsiębiorstwa usprawnia też proces uczenia się organizacji. Tworzy 
on niezbędny klimat do współpracy i dzielenia się wiedzą; wspiera rozwój kapitału 
ludzkiego oraz intelektualnego.  
 
 
3. Zarządzanie wiedzą a zarządzanie informacją 
 
 W literaturze można spotkać wiele przykładów wykorzystania zarządzania 
wiedzą w przedsiębiorstwach średnich i dużych. Zarządzanie wiedzą wymaga stwo-
rzenia przyjaznej atmosfery dla wiedzy i jej integracji z  miejscem pracy. Trudności 
pojawiają się wtedy, gdy zamiast zarządzania wiedzą stosuje się zarządzanie infor-
macjami. Zakres obu pojęć zilustrowano na rysunku 2. 

                                                 
6  Koźmiński, 2004, w: A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie 

zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009. 
7  Etozoni, 1968, w: A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie za-

rządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009. 
8  A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przed-

siębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009. 
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Rys. 2. Zakres zarządzania informacją i wiedzą 

Źródło: G. Probst, S. Raub, K. Romhard, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna 
Wydawnicza, Kraków 2004. 

 
 W badanych przedsiębiorstwach rodzinnych stosuje się zarówno zarządzanie 
informacjami, których przejawem jest posiadanie baz danych dostawców i klien-
tów, jak również elementy zarządzania wiedzą. Najważniejsze zadeklarowane przez 
badane firmy zawarto w tabeli 19. 
 

Tabela 1 
 

Zadeklarowane działania w zakresie zarządzania wiedzą w badanej próbie 
 

Elementy zarządzania wiedzą w badanych przedsiębiorstwach % 
działalność strategiczna firmy oparta na wiedzy rodziny 91 
kultura zarządzania wiedzą, przyjazna atmosfera dla rozwoju wiedzy 51 
kształcenie ekspertów dziedzinowych wśród rodziny 98 
kształcenie ekspertów dziedzinowych (nienależących do rodziny) 25 
utrzymywanie wiedzy ukrytej  87 
przechwytywanie wiedzy ukrytej od innych firm 42 
nacisk na pracę zespołową i kulturę współpracy 57 
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji dla członków rodziny 99 
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji dla pracowników spoza rodziny 55 
implementacja zarządzania wiedzą wśród dostawców 1 
implementacja zarządzania wiedzą wśród odbiorców instytucjonalnych 11 
implementacja zarządzania wiedzą wśród odbiorców indywidualnych 4 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

                                                 
9  Podobne badania zostały przeprowadzone przez autorkę w 2006 roku (uzyskane wyniki 

różnią się w nieznacznym stopniu od przeprowadzonych w 2009). 
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4. Procesy zarządzania wiedzą w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych 
 
 Kolejna koncepcja zarządzania wiedzą prezentowana przez Probsta, Rauba  
i Romhardta10 obejmuje sześć kluczowych procesów ściśle z sobą powiązanych. 
Ingerencja w którykolwiek z procesów wywołuje zmianę w całym układzie, stąd 
ów układ należy odbierać systemowo. Kluczowe procesy zarządzania wiedzą zilu-
strowano na rysunku 3. 
 Pierwszym analizowanym procesem było lokalizowanie wiedzy wewnętrznej  
i zewnętrznej.  W większości badanych mikrofirm rodzinnych (82%) deklarowano 
przejrzystość struktur pozyskiwania informacji (głównie o dostawcach i odbior-
cach). Ta sama liczba przedsiębiorstw określiła jako ważne zasoby społeczne firmy 
oraz zadeklarowała stworzenie odpowiedniej atmosfery dla rozwoju wiedzy. 
 

 
 

Rys. 3. Procesowy model zarządzania wiedzą 

Źródło: A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Gnieźnieńskiej Wyższej Szko-
ły Humanistyczno-Menedżerskiej, Gniezno 2006. 

 
 Kolejny proces związany jest z pozyskiwaniem wiedzy. Najczęściej prowa-
dzony jest przez samych właścicieli i pracowników, a dotyczy pozyskiwania infor-
macji o konkurencji (oferta asortymentowa, usługowa, ceny, stosowane promocje), 
klientach (instytucjonalnych i indywidualnych), dostawcach (cenach, terminach 
płatności, dostawach). Jednak jedynie 45% badanych mikroprzedsiębiorstw rodzin-
nych zadeklarowało wykorzystanie komputerów do gromadzenia, przechowywania 
i analizowania zdobywanych informacji. 

                                                 
10  G. Probst, S. Raub, K. Romhard, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Wydawni-

cza, Kraków 2004. 
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W procesie rozwijania wiedzy wykorzystuje się zdobyte informacje dla tworzenia 
nowych pomysłów, wprowadzania zmian, modyfikacji asortymentu. Ponad 60% 
badanych przedsiębiorstw deklaruje wykorzystanie zdobywanej informacji w dzia-
łaniach operacyjnych i strategicznych firmy. 
 W procesie dzielenia się wiedzą w mikroprzedsiębiorstwach stosuje się zasadę 
zastępowalności stanowisk. Oznacza to, że kompetencje oraz wiedza  stanowią 
własność całej firmy. Badana próba mikroprzedsiębiorstw rodzinnych deklarowała 
(100%) przepływ wiedzy w zakresie działalności firmy (głównie handlowej i usłu-
gowej).  
 W procesie wykorzystania wiedzy najczęściej pojawiają elementy budowania 
strategii funkcjonowania firmy w oparciu o wyuczone lub wypracowane techniki. 
Niestety w badanych mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych nie wyróżniono korzy-
stania z licencji czy zarejestrowanych patentów.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Autorka opracowując projekt badań, postawiła kilka hipotez, które zostały 
zweryfikowane statystycznie wraz z badaniem siły związku. W tym celu przepro-
wadzono analizę tabeli dwudzielczej oraz wyznaczono statystykę chi-kwadrat. Za-
łożono poziom istotności testu równy 0,05. W celu wskazania kierunku zależności 
oraz jej siły wyznaczono współczynnik C-Pearsona. 
 Postawiono i zweryfikowano hipotezy, a wyniki analizy przedstawiono  
w tabeli 2: 

1. Istnieje istotna zależność pomiędzy postrzeganiem źródła wiedzy w do-
świadczeniu założyciela firmy a typem jej działalności. 

2. Istnieje istotna zależność pomiędzy wiekiem firmy (dojrzałością) a przeko-
naniem o przekazywaniu wiedzy z pokolenia na pokolenie. 

3. Istnieje istotna zależność pomiędzy wiekiem firmy (dojrzałością) a sposo-
bem działania firmy (indywidualny, własny, unikalny sposób). 

4. Istnieje istotna zależność pomiędzy typem prowadzonej działalności a ko-
rzystaniem z wiedzy ekspertów. 
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Tabela 2 
 

Wyniki analizy statystycznej 
 
 Statystyka:  
Hipoteza Chi-kwadr. df p C-Pearson 
1 10,50 df=3 p=,0140 0,82 
2 12,9 df=4 p=,001 0,68 
3 11,4 df=4 p=,022 0,83 
4 12,1 df=3 p=,007 0,84 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Weryfikacja hipotez pozwoliła na ustalenie następujących zależności: 
1. Istnieje istotna zależność pomiędzy postrzeganiem źródła wiedzy w do-

świadczeniu założyciela firmy a typem jej działalności. Wysoką korelację 
zauważono zwłaszcza wśród przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, 
niższą zaś w przedsiębiorstwach handlowych. 

2. Istnieje istotna zależność pomiędzy wiekiem firmy (dojrzałością) a przeko-
naniem o przekazywaniu wiedzy z pokolenia na pokolenie. Zależność mie-
dzy badanymi zmiennymi kształtuje się na poziomie średnim. 

3. Istnieje istotna zależność pomiędzy wiekiem firmy (dojrzałością) a sposo-
bem działania firmy (indywidualny, własny, unikalny sposób). Uzyskane 
wyniki pozwalają sądzić, że nowe, często innowacyjne firmy częściej sto-
sują unikalne sposoby działania (kierunek zależności jest ujemny). 

4. Istnieje istotna zależność pomiędzy typem prowadzonej działalności a ko-
rzystaniem z wiedzy ekspertów. Z wiedzy ekspertów tak wewnętrznych, 
jak i zewnętrznych najczęściej korzystają przedsiębiorstwa produkcyjne,  
z wiedzy ekspertów wewnętrznych korzystają firmy usługowe, zaś han-
dlowe rzadko deklarują wykorzystanie takiej wiedzy. 

 Jednym z wniosków, ważnym z punktu widzenia rozwoju mikroprzedsię-
biorstw rodzinnych, jest wrażliwość na innowacje w zakresie zarządzania organiza-
cją. Przeprowadzone badania wskazują, że nawet tak małe organizmy rynkowe 
umiejętnie wprowadzają zmiany i dostosowują się do potrzeb, jakie generuje rynek. 
Współdziałanie członków rodziny dla dobra przedsiębiorstwa, podnoszenie kwali-
fikacji, poszukiwanie oryginalnych i twórczych rozwiązań pozwala na zdobywanie 
i rozwijanie wiedzy w firmach rodzinnych. To rodzinność pozwala na utrzymanie 
tej wiedzy przez wiele pokoleń, co odpowiednio kształtuje jej markę. Przykładami 
takich firm rodzinnych mogą być: Kielman, Kruk, Ryłko, Kler itp. Jednak w bada-
nej próbie pojawiły się także opinie, iż część pracowników niechętnie dzieli się 
wiedzą, a jako główne przeszkody wymieniono: konkurencję między pracownika-
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mi, niedostateczną świadomość korzyści dzielenia się wiedzą oraz brak motywacji  
i czasu11.  
 Rozważania autorki nad problematyką sprawnego zarządzania mikroprzedsię-
biorstwami skłaniają się ku idei współczesnego przedsiębiorstwa, propagowanej 
przez Hejduk i Grudzewskiego, której kwintesencją jest określenie sustainability, 
rozumiane jako zdolność przedsiębiorstwa do ciągłego uczenia się, adaptacji i roz-
woju, rewitalizacji, rekonstrukcji i reorientacji12. 
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11  Podobne wnioski można znaleźć w badaniach Beaty Mierzejewskiej w: Zarządzanie 

wiedzą unplugged, e-mentor, czasopismo Szkoły Głównej Handlowej 3/2004. 
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SOME ASPECTS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN FAMILY 
MICROENTRPRISES 

 
 

Summary 
 
 Author of this article view the problem of knowledge management in three points: 
tacit and explicit knowledge, knowledge or information management and process 
knowledge management. In Wielkopolska district author has done research into 128 
microenterprises. Author interested in special character  of implementation knowledge 
management to polish microenterprises. 
 

Translated by Ewa Więcek-Janka 
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CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE RUCH (WEB-TRAFFIC) I ICH WPŁYW NA POZIOM 
KONWERSJI W SERWISACH WWW SYSTEMÓW HANDLU ELEKTRONICZNEGO  

W SEGMENCIE B2C 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Współczesny marketing internetowy wyróżnia dwie podstawowe cechy cha-
rakteryzujące ruch przychodzący do sprzedażowych serwisów WWW. Obie są  
o tyle łatwe do zidentyfikowania, że mają swoje odpowiedniki w systemach trady-
cyjnego handlu. Pierwszą z nich jest bezwzględna wielkość ruchu przychodzącego, 
której odpowiednikiem na tradycyjnym rynku jest w pewnym uproszczeniu liczba 
potencjalnych klientów wchodzących do fizycznie istniejącego sklepu. Drugi para-
metr, nazywany czasem jakością ruchu, oznacza poziom jego konwersji na cele 
biznesowe serwisu. W przypadku systemów e-commerce najłatwiej definiowalną 
konwersją jest sprzedaż. I podobnie jak całkowita wielkość ruchu przychodzącego 
poziom konwersji występuje również w handlu tradycyjnym. Różnice pomiędzy 
klasycznymi sklepami a sklepami internetowymi zaczynają się na poziomie strate-
gicznych i operacyjnych działań marketingowych, bazujących w dużej części na 
technologiach teleinformatycznych, służących kształtowaniu ruchu przychodzącego 
do serwisu WWW. 
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1. Zastosowanie koncepcji 4C w zarządzaniu marketingiem  
sklepu internetowego 

 
 W latach 60. ubiegłego wieku sformułowana została przez E.J. McCarthy’ego 
klasyczna koncepcja marketingu określająca cztery podstawowe wymiary budowa-
nia strategii marketingowej. Rozwinięta później przez Philipa Kotlera jako tzw. 
marketing-mix, stała się jednym z fundamentów współczesnego marketingu1. Po 
roku 1990 wraz z postępem globalizacji, swobodą przepływu dóbr i środków finan-
sowych oraz rozwojem technologii teleinformatycznych, dotychczasowy rynek 
zmienił swoje oblicze. Koncepcja 4P, rozwinięta nawet do 7P, nie do końca odpo-
wiadała tzw. rynkowi klienta, na którym on sam właśnie zaczął odgrywać rolę 
większą niż kiedykolwiek przedtem. Jako pierwsi dostrzegli ten problem Robert 
Lauterborn i James L. Knight. Zaproponowali oni nową formułę marketingu „Four 
C’s” (4C), mającą zastąpić dotychczasowe koncepcje, określające strategiczne dzia-
łania marketingowe z punktu widzenia przedsiębiorstwa, podejściem bazującym na 
punkcie widzenia klienta. Dzisiaj to podejście jest szczególnie adekwatne do przed-
sięwzięć internetowych, handlu elektronicznego zorientowanych na kupującego.  
W praktyce oznacza to, że znajduje się on w centrum uwagi ze swoją potrzebą osią-
gnięcia maksymalnej korzyści możliwie niskim kosztem, w najbardziej wygodny 
sposób, komunikując się ze sprzedającym w sposób interaktywny. Porównanie 
koncepcji 4P i 4C przedstawia tabela 1. 
 
 
2. Czynniki kształtujące ruch w serwisie WWW 
 
 W odpowiedzi na potrzeby klienta w stosunku do komercyjnych serwisów 
WWW podejmowanych jest wiele działań, w ramach których kształtuje się: 

− „web Visibility” – widoczność serwisów WWW, 
− „web Usability” – użyteczność serwisów WWW, 
− „web Accessibility” – dostępność serwisów WWW, 
− „web Benefit”2 – korzyść dla użytkownika serwisu WWW. 

 

                                                 
1  P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, War-

szawa 1994. 
2  Nazwa zaproponowana przez autora. 
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Tabela 1 
 

Porównanie koncepcji 4P i 4C 
 

Działania 4P 4P 4C Działania 4C 

Kształtowanie strategii 
produktowych, asorty-
mentu, cech jakościo-
wych i użytkowych, 
marki, opakowania 

Product 
Customer 

Needs 
and Wants 

Identyfikowanie i rozpo-
znanie potrzeb klienta, 
kreowanie wartości dla 
klienta poprzez zaspoka-
janie tych potrzeb (po-
przez zakres oferowa-
nych produktów/usług) 

Kształtowanie polityki 
cenowej, warunków 
płatności, rabatów, 
wyprzedaży 

Price Cost to 
the Customer 

Kształtowanie kosztu dla 
klienta na konkurencyj-
nym rynku, adekwatnego 
do korzyści 

Kształtowanie kanałów 
dystrybucji i logistyki Place Convenience Działania na rzecz wy-

godny zakupu 

Reklama, promocja, 
public relations Promotion Communica-

tion 

Interaktywna komunika-
cja z klientem, utrzymy-
wanie relacji, reklama 
personalizowana 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [2]. 
 
 Widoczność serwisu WWW oznacza łatwość odnalezienia go w Internecie 
przez potencjalnego użytkownika w związku z realizacją określonych potrzeb3. 
Cecha ta wynikać może zarówno z realizacji działań reklamowych, budowania 
opinii przez użytkowników, jak i utrzymywania relacji z klientami (np. poprzez 
działania w zakresie permission marketing). 
 Użyteczność oznacza miarę wydajności, efektywności i satysfakcji, z jaką 
dany produkt może być używany dla osiągnięcia określonych celów przez określo-
nych użytkowników4. Na użyteczność, w odniesieniu do serwisów internetowych, 
składa się intuicyjność, ergonomia i przyjazność interfejsów, łatwość i wydajność 
użycia systemu, jasność i zrozumiałość przekazu, minimalizacja prawdopodobień-

                                                 
3  A. Gąsiorkiewicz, Widoczność, dostępność i użyteczność polskich serwisów interneto-

wych e-commerce sektora B2C, w: Krupa T. (red.), Wybrane zagadnienia informatyki gospodar-
czej, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Warszawa 2009,  
s. 99.  

4  Norma ISO 9241-11.  
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stwa wystąpienia błędów oraz cały katalog innych czynników, mających wpływ na 
komfort i zaufanie użytkownika. 
 Dostępność serwisu internetowego to stopień, w jakim może być on postrze-
gany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich 
cech lub upośledzeń, a także niezależnie od właściwości używanego przez nich 
oprogramowania i sprzętu. Działania na rzecz dostępności służą minimalizacji licz-
by potencjalnych użytkowników, którym przyjęte rozwiązania techniczne uniemoż-
liwiają korzystanie z serwisu WWW. 
 

 
 

Rys. 1. Miejsce działań z zakresu kształtowania widoczności, użyteczności, dostepności 
i korzyści użytkownika serwisu WWW sklepu internetowego w koncepcji marke-
ting-mix zorientowanej na klienta 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 Kształtowanie korzyści dla użytkownika serwisu WWW obejmuje działania  
w zakresie zaspokajania jego potrzeb i minimalizacji kosztu, który klient zobowią-
zany jest ponieść. Należy przy tym pamiętać, że potrzeby klienta i wartość wynika-
jąca z ich zaspokajania nie zawsze są materialne i wymierne (dlatego równie dobrze 
można mówić o wartości, którą dostarcza użytkownikowi sklep internetowy jak  
i np. serwis społecznościowy). 
 Wymienione wyżej obszary czynniki kształtują zarówno poziom ruchu przy-
chodzącego do serwisu WWW, jak i jego skłonność do konwersji. Tym samym 
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wpisują się w koncepcję 4C, stanowiąc jej znaczną część w wymiarze 
e-biznesowym (rys. 1). 
 
 
3. Ruch przychodzący i poziom konwersji 
 
 Na rysunku 2 przedstawiona została zmiana wielkości ruchu w serwisie  
w poszczególnych fazach zaangażowania użytkownika w proces zakupu. Punkt P0 
na rysunku oznacza początek całego procesu wzrostu zaangażowania użytkownika, 
wyznaczony faktem jego wejścia na strony serwisu. Ruch przychodzący dla punktu 
P0 to całkowity ruch przychodzący do serwisu w danym okresie (Rmax = RPc). 
Symbole RPp i RPw oznaczają jego składowe - ruch przychodzący pierwotny  
i powracający. 
 Wielkości RPc nie należy utożsamiać bezpośrednio z liczbą odwiedzin rozpo-
czętych od strony głównej serwisu, bowiem nie zawsze jest ona początkowym 
punktem wizyty użytkownika. Czasami jest nim wybrana strona serwisu (np. doda-
na wcześniej przez użytkownika do obserwowanych lub wskazana przez wyszuki-
warkę internetową w trakcie wyszukiwania określonego produktu), czasami zaś 
może to być tzw. landing page, czyli strona przygotowana specjalnie do potrzeb 
realizowanych kampanii reklamowych. 
 Zaprezentowane fazy korespondują z koncepcją marketingową AIDA (Atten-
tion, Interest, Desire, Action), opisującą model efektywnej sprzedaży - stąd dodat-
kowe oznaczenia na rysunku. Wyjaśnienia pozostałych oznaczeń znajdują się  
w dalszej części tekstu. 
 
Faza pierwszego wrażenia 
 Faza pierwszego wrażenia (na rysunku Faza 1) stanowi rodzaj podstawowego 
filtra dla ruchu przychodzącego do serwisu WWW. W jej trakcie nastepuje kon-
frontacja ogólnych oczekiwań i wyobrażeń użytkownika co do serwisu z napotkaną 
rzeczywistością. Całkowity dysonans w tym względzie powoduje tzw. odrzucenie 
serwisu, czyli opuszczenie go przez użytkownika po zobaczeniu pierwszej strony, 
którą odwiedził. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że im bardziej precyzyjnie pro-
wadzone są działania w zakresie widoczności serwisu, tym niższy będzie poziom 
odrzuceń i wyższy poziom ruchu pozostającego w serwisie, osiągającego kolejne 
punkty zaangażowania, aż po konwersję. 
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Rys. 2. Wielkość ruchu w serwisie WWW sklepu internetowego w poszczególnych 
fazach zaangażowania użytkownika w proces zakupu 

Źródło: Opracowanie własne. 

  
 Na tym etapie zaangażowania użytkownika, przy podejmowaniu decyzji  
o pozostaniu w serwisie, zazwyczaj nie można jeszcze przypisywać znaczącej roli 
jego subiektywnej ocenie korzyści (wyjątkiem są użytkownicy, dla których wizja 
korzyści np. finansowych była podstawowym przekazem w komunikacie marketin-
gowym, dzięki któremu odwiedzili strony serwisu). O wiele większe znaczenie ma 
tu dostępność i użyteczność serwisu WWW. Serwisy, które charakteryzują się ni-
skim poziomem dostępności praktycznie eliminują spośród grona potencjalnych 
klientów pewną część użytkowników. Może to być szczególnie negatywne zjawi-
sko wówczas, gdy specyfika oferty sklepu internetowego wskazywałaby na ko-
nieczność wysokiej dostępności serwisu (np. w przypadku sklepu z aplikacjami dla 
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telefonów komórkowych, który często będzie odwiedzany przy użyciu specyficz-
nych urządzeń – tzw. smartfonów i stworzonych dla nich przeglądarek WWW). 
 Narastające znaczenie w tej fazie ma również użyteczność serwisu WWW. 
Brak podstawowych funkcji, często wymaganych przez użytkowników (np. spraw-
ne wyszukiwanie) może zniechęcić użytkownika do serwisu już na początku korzy-
stania z niego. Z kolei personalizowany przekaz marketingowy dla klienta powraca-
jącego, bazujący na rozpoznanych wcześniej zainteresowaniach lub potrzebach, 
może natychmiast spowodować głebsze zainteresowanie i przejście do dalszych faz 
zaangażowania w proces zakupu. 
 
Faza zainteresowania 
 Punkt P1, którego wyznacznikiem są pierwsze oznaki zainteresowania klienta 
ofertą oznacza koniec fazy pierwszego wrażenia i początek fazy zainteresowania 
ofertą (na rysunku Faza 2). Jest to etap, w którym szczególnie istotna jest użytecz-
ność serwisu WWW. Klienci sklepów internetowych, na etapie przeglądania oferty, 
oczekują m.in. łatwego, intuicyjnego i przejrzystego systemu nawigacji, sprawnie 
działającej wyszukiwarki, pozwalającej znajdować produkty z uwzględnieniem 
charakterystycznych dla nich kryteriów selekcji, możliwości porównywania pro-
duktów. Ważne są także kompletne i aktualne informacje na temat cech oferowa-
nych produktów, cen i dostępności towaru. Klienci doceniają również wszelkie 
niestandardowe rozwiązania, pozwalające możliwie łatwo i wygodnie wybrać pro-
dukt stosownie do potrzeb. 
 Pogłębienie fazy zainteresowania następuje jednak nie tylko w efekcie wyso-
kiej użyteczności stosowanych w sklepie rozwiązań. Konieczne jest podtrzymanie 
w świadomości klienta poczucia korzyści, którą może on osiągnąć, realizując za-
kup. Dodatkowo wskazane jest zapewnienie rozwiązań umożliwiających interak-
tywną komunikację z klientem, szczególnie w przypadku sprzedaży produktów 
skomplikowanych technologicznie, trudno porównywalnych lub relatywnie drogich 
(w tym przypadku ryzyko dysonansu poznawczego dla klienta, a co za tym idzie – 
jego niepewność przy zakupie, są znaczne). 
 
Faza silnego zaangażowania 
 Punkt P2 na rysunku oznacza umowną granicę pomiędzy fazą zainteresowania 
a fazą silnego zaangażowania (Faza 3). W praktyce sygnałem głębszego zaangażo-
waniu klienta w proces zakupu jest często rozpoczęcie kolekcjonowania przez nie-
go produktów w wirtualnym koszyku lub przystąpienie do indywidualnej konfigu-
racji produktu (w zależności od specyfiki oferty). 
 Podtrzymywanie poczucia korzyści u klienta sklepu, wymagane do końca 
procesu sprzedaży (a nawet dłużej – co jest istotne dla budowania relacji z klien-
tem), może być na tym etapie wspierane poprzez zastosowanie technik optymaliza-
cji sprzedaży, bazujących na minimalizacji kosztu klienta lub oferowaniu mu war-
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tości dodanej. Mogą to być działania polegające na oferowaniu dóbr komplemen-
tarnych lub atrakcyjny dla klienta up-selling. Może to być także system zniżek za-
leżny od kwoty lub wolumenu zamówienia, opcje tańszej/darmowej dostawy, przy-
znanie bonifikaty na kolejne zamówienie, przeceny sezonowe itd. 
 Podobnie jak w poprzedniej fazie istotne znaczenie ma na tym etapie komuni-
kacja z użytkownikiem i użyteczność serwisu WWW. Sytuacja, w której znaczna 
część klientów sklepu internetowego nie finalizuje transakcji po wyborze produk-
tów, powinna sygnalizować konieczność natychmiastowej diagnostyki problemu – 
zarówno w odniesieniu do serwisu WWW, jak i jego użytkowników. Przyczyną 
gwałtownego spadku motywacji do zakupu, przy założeniu podtrzymanego poczu-
cia korzyści, może być utrata zaufania do bezpieczeństwa transakcji, błędy w dzia-
łaniu aplikacji sklepu lub – co często się zdarza – dyskomfort funkcjonalny, irytują-
cy użytkownika.  
 
Faza zakupu 
 Decyzja klienta o przystąpieniu do finalizacji zakupu wyznacza punkt P3 dzie-
lący fazę silnego zaangażowania od fazy zakupu (na rysunku Faza 4). To moment, 
w którym klient godzi się ponieść określony koszt za zaspokojenie swojej potrzeby 
(lub za wartość, którą spodziewa się otrzymać). 
 Mierzony liczbą wizyt poziom ruchu przychodzącego do serwisu WWW, 
który osiągnął punkt zakupu (P4), wyznacza próg konwersji (Rk) dla danego sklepu 
w określonym czasie. Stosunek wielkości Rk do RPc stanowi współczynnik kon-
wersji.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Przedstawione w tekście rozważania mają charakter drogowskazu dla dal-
szych badań nad wpływem czynników V, U, A, B na kształtowanie poziomu ruchu 
i konwersji w serwisie WWW. Dla lepszego poznania stopnia ich oddziaływania 
zasadne wydaje się być przeprowadzenie wielowymiarowych analiz z rozróżnie-
niem źródeł ruchu przychodzącego. Wyniki badań mogą w znacznym stopniu przy-
czynić się do opracowania nowych metod uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na 
rynku handlu elektronicznego w sektorze B2C.  
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MAIN FACTORS FOR WEB TRAFFIC LEVEL IN B2C E-COMMERCE 
WEBSITES AND THEIR IMPACT ON CONVERSION RATIO 

 
 

Summary 
 
 The article presents main factors for web traffic level – web visibility, web usabil-
ity, web accessibility and web benefit – as a part of modern marketing-mix (4C). It also 
explains how and why does the web traffic change, in stages of consumer’s engagement 
in buying process, from total incoming traffic level to the conversion level.  
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BEZPIECZEŃSTWO KART ELEKTRONICZNYCH W E-BIZNESIE 
 
 
 
 We współczesnym świecie w każdej sekundzie ludzie wymieniają się ogrom-
ną ilością różnych informacji, które są aktywami firmy i w związku z tym niezwy-
kle cennym towarem. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że funkcjonując  
w życiu codziennym, odbieramy i wysyłamy setki danych, które są narażone na 
ujawnienie.  
 Dziś już nie tylko firmy są narażone na straty związane z wyciekiem informa-
cji. Każdy z nas używa dokumentów, które stanowią nie lada pokusę dla wychwy-
tujących informację. Adresy, numery kart kredytowych czy hasła dostępu do usług 
internetowych to między innymi dane, które należy chronić i zabezpieczać w moż-
liwie najlepszy sposób. Niestety jak szybko następuje rozwój w dziedzinie bezpie-
czeństwa, tak szybko też doskonalą się techniki kradzieży. Aby temu zapobiec, 
opracowywane i ulepszane są coraz to nowe metody przekazywania informacji  
w sposób ukryty. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że zwykłe kody kreskowe, któ-
re oglądamy codziennie na różnych produktach, mogą zawierać nawet informacje 
strategiczne. Robiąc zakupy za pomocą karty kredytowej, nie zastanawiamy się nad 
tym, ile skomplikowanych procesów zachodzi w ciągu kilkunastu sekund, zanim 
otrzymamy potwierdzenie transakcji. Wszystkie te zabezpieczenia mają na celu 
ochronę dobra, jakim jest informacja.  
 W e-biznesie coraz częściej realizuje się transakcje bezgotówkowe z wykorzy-
staniem e-pieniędzy. Transakcje te przeprowadza się za pomocą kart pamięci zwa-
nych kartami elektronicznymi. 
 Wraz z pojawieniem się kart elektronicznych jako środka płatniczego uwie-
rzytelniającego pojawił się problem właściwego zabezpieczenia nie tylko kart, ale 
również czytników kart, a także systemów realizacji obsługi transakcji.  
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 Aby zabezpieczyć informacje, przechowywane na kartach elektronicznych, 
przed przypadkowym bądź umyślnym zniszczeniem, modyfikacją, nieuprawnionym 
ujawnieniem, konieczne stało się zastosowanie odpowiednich mechanizmów kon-
trolnych. Karta stanowi element większego systemu i konieczne stało się zadbanie 
nie tylko o bezpieczeństwo samej karty, ale także pozostałych elementów systemu. 
W tabeli 1 przedstawiono wybrane, najczęściej stosowane mechanizmy uwierzytel-
niania użytkownika wraz z ich zaletami i wadami. 
 

Tabela 1 
 

Mechanizmy uwierzytelniania użytkownika 
 

RODZAJ 
MECHANIZMU OPIS ZALETY WADY 

PIN 

Porównanie zgodności 
wprowadzonego za pomocą 
klawiatury numeru z 
zapisem znajdującym się na 
chronionym obszarze 
pamięci karty. 

Zastosowanie licznika błędów 
powoduje, że niemożliwe jest 
wprowadzenie wszystkich kombina-
cji numeru PIN. 

Konieczność pamiętania PIN; 
możliwość sczytania przez 
inne osoby PIN za pomocą 
zmodyfikowanych terminali; 
możliwość uzyskania PIN 
bezpośrednio od użytkownika. 

ROZPOZNAWANIE 
GŁOSU 

Wypowiedzenie sentencji 
wybranej przez terminal lub 
określonej przez użytkow-
nika. 

Możliwość zastosowania na ze-
wnątrz budynków; możliwy brak 
konieczności zapamiętywania 
określonych haseł. 

Duży współczynnik odrzuce-
nia; brak odporności na 
naturalne zmiany głosu; 
możliwość odtworzenia głosu 
przez niepowołane osoby. 

WERYFIKACJA 
PODPISU 

Rejestracja cech związa-
nych ze składaniem podpi-
su, takich jak: siła nacisku, 
prędkość i przyśpieszenie, 
wykrywanie ruchu, względ-
ne tory. 

Niski współczynnik odrzucenia. Średnia czułość systemu na 
nastawienie użytkownika; 
możliwość zastosowania 
jedynie wewnątrz budynków; 
czasochłonność. 

DYNAMIKA 
PODPISU 
SKŁADANEGO NA 
KLAWIATURZE 

Rozpoznanie użytkownika 
na podstawie sposobu 
pisania na klawiaturze za 
pomocą badania korelacji 
między naciskanymi 
klawiszami. 

Prosta technika, niezawodność; brak 
dodatkowego sprzętu, niska cena. 

- 

ODCISK PALCA 

Sczytanie odcisków za 
pomocą urządzeń optycz-
nych i ultradźwiękowych 
oraz czytników ciepła. 

Bardzo niski współczynnik odrzuce-
nia, co pozwala na zastosowanie w 
systemach wymagających wysokiego 
bezpieczeństwa; krótki czas weryfi-
kacji; małe czytniki. 

Duża wrażliwość systemu, co 
uniemożliwia jego zastosowa-
nie przy dużej liczbie użyt-
kowników; możliwość stoso-
wania głównie wewnątrz 
budynków. 

ROZPOZNAWANIE 
KSZTAŁTU DŁONI 
I GŁOWY 

Metoda podobna do metody 
wykorzystującej odcisk 
palca. 

Wysoka precyzyjność, co pozwala na 
zastosowanie w systemach wysokie-
go ryzyka; jedno urządzenie do obu 
metod. 

- 

WZÓR 
SIATKÓWKI OKA 

Sczytanie wzoru siatkówki 
oka przez skaner. 

Niezawodność, możliwość stosowa-
nia na zewnątrz budynków 

Błędna identyfikacja przy 
niektórych chorobach oczu. 

WZÓR TĘCZÓWKI 
OKA 

Skanowanie tęczówki oka. Największa niezawodność wśród 
metod identyfikacji dzięki 250 
niepowtarzalnym cechom tęczówki; 
odporność na próby fałszerstwa 
dzięki dodatkowym badaniom, m.in. 
ciśnienia krwi i reakcji źrenicy na 
światło. 

- 

ROZPOZNAWANIE 
TWARZY 

Metoda podobna do metody 
wykorzystującej odcisk 
palca. 

Możliwość ustalenia tożsamości. Wysoka zawodność. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [KuMo2002]. 
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 Mechanizm uwierzytelniania podmiotów polega na sprawdzeniu przez system, 
czy użyta karta jest autentyczna lub też na sprawdzeniu przez kartę autentyczności 
obsługującego ją systemu. W tym celu stosuje się symetryczne lub asymetryczne 
systemy kryptograficzne. Na rysunku 1 przedstawiono przykładowy przebieg pro-
cedury uwierzytelniania karty za pomocą systemu klucza. 
 

 
 
Rys. 1. Procedura uwierzytelniania karty za pomocą systemu symetrycznego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [KuMo2002]. 

 
 Inna z metod uwierzytelniania danych polega na dodaniu do wiadomości do-
datkowej informacji CRC (ang. Cyclic Redundancy Check − cykliczny kod nadmia-
rowy). Odbiorca po dodaniu CRC porównuje informację i gdy choć jeden bit będzie 
odmienny, dane nie uzyskają akceptacji. 
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 Innym mechanizmem uwierzytelniania kart elektronicznych jest szyfrowanie 
symetryczne, polegające na zaszyfrowaniu tekstu za pomocą klucza kryptograficz-
nego, a następnie zdeszyfrowaniu go przez odbiorcę za pomocą tego samego klu-
cza. Ten rodzaj zabezpieczenia poufnych informacji zdaje egzamin tak długo, do-
póki klucz pozostanie tajny.   
 Kolejnym mechanizmem uwierzytelniania kart elektronicznych jest szyfrowa-
nie asymetryczne (podpis elektroniczny), w Polsce jeszcze bardzo rzadko stosowa-
ne, ale dzięki swoim możliwościom coraz częściej wykorzystywane w celu popra-
wy bezpieczeństwa kart elektronicznych. Polega ono na użyciu nie jednego, ale 
dwóch kluczy:  

− publicznego – podanego do publicznej wiadomości, 
− prywatnego – znajdującego się tylko w posiadaniu użytkownika, 
− które są ze sobą powiązane. 

 Dzięki takiemu rozwiązaniu praktycznie nie jest możliwe odgadnięcie klucza 
deszyfrującego, ponieważ wymaga to bardzo złożonych i czasochłonnych obliczeń.  
 Zarówno szyfrowanie symetryczne, jak i asymetryczne odbywa się z zastoso-
waniem algorytmów kryptograficznych, takich jak: 

− DES (ang. Data Encryption Standard − standard szyfrowania danych)  
– symetryczny, do szyfrowania i deszyfrowania używa się tych samych 
kluczy czytanych w odwrotnej kolejności, łatwy do złamania, szyfruje 
bloki danych o długości 64 bitów, 

− 3DES – symetryczny, szyfrowanie odbywa się za pomocą trzykrotnego 
powtórzenia algorytmu DES, 

− IDEA (ang. International Data Encryption Algorithm) – symetryczny 
szyfr blokowy wykorzystujący nie permutacje, ale operacje algebraiczne, 
szyfr ten nigdy nie został złamany, 

− AES (ang. Advanced Encryption Standard, zwany również Rijndael)  
– symetryczny szyfr blokowy, operuje na bloku danych o zmiennej długo-
ści i używa w tym celu kluczy także o zmiennej długości, 

− RSA (Rivest − Shamir − Adleman) – asymetryczny, jeden z najpopular-
niejszych, oparty na rozkładzie na czynniki (faktoryzacji) dużych liczb, 
bardzo trudny do deszyfrowania,  

− ECC (ang. Elliptic Curve Cryptography) – asymetryczny, wykorzystujący 
krzywe eliptyczne, poziom bezpieczeństwa zbliżony do algorytmu RSA, 

− ECDSA (ang. Elliptic Curve DSA) – asymetryczny algorytm szyfrowania 
oparty na krzywych eliptycznych, 

− protokół uzgadniania kluczy Diffiego-Hellmana – polega na wylosowaniu 
przez obie strony klucza, który jest znany jedynie im i służy do szyfrowa-
nia wiadomości, jest to jeden z najstarszych algorytmów kryptograficz-
nych, 
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− SHA-1 (ang. Secure Hash Algorithm) – funkcja skrótu, używana do obli-
czania skrótu dla dowolnej wiadomości lub pliku danych dostarczonego 
na wejściu, 

− MD5 (ang. Message-Digest algorithm 5 − Skrót Wiadomości wersja 5)  
– funkcja skrótu generująca 128-bitowy skrót dla dowolnej wielkości 
wiadomości. 

 Oprócz zabezpieczenia danych, przechowywanych na karcie elektronicznej, 
ważne jest także zabezpieczanie układu scalonego karty. Każdy układ ma rozpisane 
skrajne warunki potrzebne do jego poprawnego funkcjonowania, jednak układy 
produkowane dla kart elektronicznych muszą posiadać funkcję, która zabezpieczy 
dane w przypadku niespełnienia wymogów bezpiecznej pracy przed ich odczyta-
niem. Oprócz naturalnych zaburzeń, mogących wystąpić podczas użytkowania 
karty, układy są narażone na ingerencje w celu odczytania danych. W tabeli 2 
przedstawiono sposoby uzyskania dostępu do pamięci karty. 
 Informacje o zabezpieczeniach stosowanych przez producentów są trudne do 
uzyskania, natomiast informacje o pełnym zabezpieczeniu oraz sposobach jego 
wykonania są pilnie strzeżone. 
 Także podczas dostawy układów elektronicznych istnieje obawa przed niepo-
wołanym dostępem do danych na nich zawartych. W celu zapobieżenia takim sytu-
acjom układy zabezpiecza się kodem transportowym, który jest znany jedynie przez 
producenta i dostawcę. Każda nieudana próba sprawdzenia kodu jest zliczana przez 
licznik i po przekroczeniu dopuszczalnej liczby pomyłek układ zostaje zablokowa-
ny. 
 Dostawca karty w procesie personalizacji wprowadza dane dotyczące produ-
centa, dostawcy, a także bezpośredniego właściciela. Są to między innymi klucze: 
główny klucz systemu – master, klucz dostawcy, numer PIN oraz indywidualny 
klucz karty.  Najważniejszym kluczem zapisanym na karcie jest klucz master, który 
zazwyczaj znajduje się w posiadaniu dostawcy karty. Do jego zadań zaliczyć moż-
na m.in.: przyznawanie zezwoleń na wykonanie pewnych rozkazów, tj. częściowe 
lub całkowite kasowanie zawartości karty (z wyjątkiem obszaru producenta), reak-
tywacja numeru PIN, ładowanie elektronicznej portmonetki lub wykorzystanie 
funkcji szyfrowania / deszyfrowania. Klucz ten jest też wykorzystywany w procesie 
uwierzytelniania karty. Reaktywacja kodów PIN realizowana przy wykorzystaniu 
rozkazów chronionych kluczem master polega na odblokowaniu karty po przekro-
czeniu dozwolonej liczby kolejnych niepoprawnych wprowadzeń tajnego kodu. Nie 
oznacza to jednakże wymazania kodu i wydania nowego, lecz umożliwienie prze-
prowadzenia kolejnych prób. Klucze master są przechowywane zazwyczaj  w po-
staci zaszyfrowanej. Natomiast użytkownik karty, w zależności od jej rodzaju, mo-
że posiadać od jednego do kilku kluczy, które umożliwiają mu dostęp do odrębnych 
funkcji. 
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Tabela 2 
 

Metody uzyskiwania dostępu do pamięci karty 
 

 
METODY UZYSKIWANIA 
DOSTĘPU DO PAMIĘCI 
KARTY 

OPIS I SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA 

Modyfikacje prądu kasujące-
go pamięć 

Modyfikacja połączeń układu scalonego umożliwia zablokowanie kasowania 
zawartości pamięci. Stosowane w kartach telefonicznych i telewizyjnych. 

Śledzenie poboru mocy 

Mierzenie poboru mocy za pomocą programu umożliwia ustalenie zapisywanych 
informacji.  
Przeciwdziałanie: generowanie dziwnych poborów lub wykonywanie sztucznych 
operacji przez mikroprocesor. 

Zmiana napięcia zasilającego 

Umożliwia skasowanie obszarów pamięci, blokadę operacji kasowania lub umoż-
liwienie dostępu do chronionych obszarów pamięci. 
Przeciwdziałanie: odmowa pracy karty przy zmianie napięcia lub własne zasilanie 
karty. 

Zmiana częstotliwości 
Umożliwia analizę sygnałów. 
Przeciwdziałanie: reakcja na przekroczenie minimalnej częstotliwości zegara, np. 
„uśpienie” układu. 

Częściowa blokada stanu 
układu 

Powoduje destabilizację układu lub złamanie kluczy kryptograficznych. 
Przeciwdziałanie: taktowanie karty jej własnym zegarem. 

Kasowanie pamięci 

Kasowanie za pomocą światła UV i promieniowania X oraz odczytywanie danych 
z karty za pomocą laserów UV. 
Przeciwdziałanie: stosowanie detektorów promieni UV, które mogą kasować 
pamięć w razie awarii, stosowanie liczników prób kasowania pamięci. 

DFA (ang. Differential Fault 
Analysis) 

Wykorzystanie odmiennej pracy karty w warunkach ekstremalnych ułatwiające 
złamanie klucza kryptograficznego. 

D 
O 
S 
T 
Ę 
P 
 
N 
I 
E 
P 
R 
O 
F 
E 
S 
J 
O 
N 
A 
L 
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Uzyskiwany za pomocą wytrawienia z plastiku kwasem azotowym układu elektro-
nicznego i jego połączeń. 
Przeciwdziałanie: stosowanie detektorów światła oraz detektorów połączeń układu 
scalonego, odmowa pracy po usunięciu obudowy ochronnej. 

Odczytywanie zawartości 
pamięci 

Możliwe poprzez warstwowe zdejmowanie półprzewodnika. 
Przeciwdziałanie: „plątanie” adresów logicznych i fizycznych, atrapy komórek 
pamięci. 

Efekt Schatky’ego Po wytrawieniu układu każda warstwa jest szlifowana i rozpyla się na niej warstwę 
metaliczną, co pozwala na poznanie struktury układu. 

Skanowanie z niobkiem litu 

Skanowanie aktywności elektrycznej układu bez zasilania. Na wybranym elemen-
cie układu kładzie się kryształki niobku litu i w przypadku aktywności tego ele-
mentu ulegają zmianie właściwości optyczne kryształu. Metoda bezinwazyjna 
opatentowana przez IBM. 

Analiza optycznej aktywności 
półprzewodników układu 

Odbywa się za pomocą laserów IR (podczerownych). Metoda opatentowana przez 
Sandia National Laboratories. 

Podział układu Podział na mniejsze części, które poddaje się analizie. Metoda opracowana na 
Uniwersytecie w Cambridge. 
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Modyfikacja struktury 
mikroukładu karty (FIB – 
ang. Focussed Ion Beam) 

Odbywa się za pomocą przerywania już istniejących ścieżek, tworzenia nowych i 
przebijania się przez warstwy mikroukładu. 
Przeciwdziałanie: kleje mocujące układ (kleje dekonstrukcyjne), detektory napięcia 
zasilania lub detektory oświetlenia. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [KuMo2002]. 
 
 Dodatkowo dla zwiększenia bezpieczeństwa w kartach płatniczych stosuje się 
proste metody zabezpieczeń możliwe do weryfikacji przez człowieka, tj.: 

− numer karty – tłoczony, drukowany lub naniesiony laserowo, 
− dane właściciela karty, 
− typ karty, 
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− podpis właściciela, 
− zdjęcie właściciela, 
− hologram, 
− symbole widoczne w świetle ultrafioletowym. 

 Na rysunku 2 przedstawiono niektóre metody zabezpieczeń kart elektronicz-
nych. 
 

 
 
Rys. 2. Przykładowe zabezpieczenia kart elektronicznych 

Źródło: Galeria kart, [online]. Dostępny w Internecie: http://www.karty-
online.net/gal1.php 

 
 Sposobami, które pozwalają zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia 
ataku, a także zmniejszyć straty, jeśli już do ataku dochodzi, są: 

− maksymalizacja kosztów ataku – polegająca na zastosowaniu w karcie 
trudnych do sforsowania zabezpieczeń, 
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− minimalizacja wartości karty – sytuacja, w której koszt poniesiony na 
złamanie zabezpieczeń karty jest wyższy od ewentualnych zysków, 

− budowanie wzajemnego zaufania poszczególnych elementów systemu,  
a także potwierdzania ich uprawnień do interakcji. 

 Dzisiaj nikt już nie kwestionuje roli kart elektronicznych w biznesie. Rozwój 
e-gospodarki oprócz ogromnych korzyści niesie ze sobą także ogromne zagrożenia. 
Są to nowe rodzaje niebezpieczeństw, często nierozumiane i niedoceniane. Naj-
większą przeszkodą w osiągnięciu potrzebnego poziomu bezpieczeństwa jest zbyt 
duże tempo zmian i stopni zaawansowania zagrożeń związanych z IT. Ponad poło-
wa użytkowników uważa, że nie ma wystarczających możliwości, aby sprostać 
rosnącym zagrożeniom. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie e-biznesu, 
należy sprawnie i efektywnie zarządzać bezpieczeństwem transakcji. Należy pamię-
tać też, że eliminowanie zagrożeń to proces ciągły i niekończący się. 
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1. Kubas, M., Molski, M., Karta elektroniczna – bezpieczny nośnik informacji, War-
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ELECTRONIC CARD SECURITY IN E-BUSINESS 
 
 

Summary 
 
 This paper describes the mechanisms used to control the security of information 
stored on electronic cards. Non-cash transactions with the usage of so-called "e-money" 
are performed with these cards. The advantages and disadvantages of various card-
holder's authentication mechanisms are compared and a schematic procedure for identi-
fication is shown. Apart from the security of the data, the circuits themselves are also 
protected. The paper lists the methods of accessing the card's memory and describes the 
ways to overcome malicious trials of obtaining information sewn on a chip card. 
 

Translated by Krystian Gembala and Tomasz Piesiur 
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AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA W ELEKTRONICZNEJ GOSPODARCE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W gospodarce elektronicznej centralne miejsce zajmuje klient. To klient de-
cyduje o sukcesie przedsiębiorstwa. Sposób i skuteczność komunikacji z klientem  
i przede wszystkim umiejętność gromadzenia informacji i jej analiza to czynniki 
decydujące w owych relacjach. Dzięki wprowadzeniu systemów automatycznej 
identyfikacji dane mogą być pozyskiwane płynnie, automatycznie. Informacja do-
stępna jest wówczas w każdej chwili w formie elektronicznej, co ułatwia dyna-
miczne kierowanie firmą. Narzędzie to stało się niezbędną częścią współczesnych 
systemów zarządzania, takich jak MRP, MRP II, ERP. Stanowią one także podsta-
wę do implementacji w systemach informatycznych typu SCM. W ten sposób uła-
twiają kontrolę kosztów oraz optymalizację procesów magazynowania i transportu. 
Po wprowadzeniu elementów nowoczesnej techniki, jakimi są: 

− automatyczna identyfikacja – AI, 
− kody identyfikujących – EAN, 
− elektroniczna wymiana danych – EDI, 

przedsiębiorstwo jest w stanie dorównać konkurencji. 
 Automatyczne gromadzenie danych jest stosowane w świecie od wielu lat. 
Początkowo technika ta była stosowana wyłącznie w handlu. Główną przyczyną 
była chęć zwiększenia wydajności pracy, usprawnienia obsługi klienta i ułatwienia 
ewidencji. Jednakże później wykorzystano automatyczną identyfikację w przemy-
śle, a następnie w innych rozszerzających się dziedzinach. Obecnie zakres zastoso-
wań obejmuje: 

− gospodarkę magazynową w przedsiębiorstwach produkcyjnych; 
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− procesy produkcyjne; 
− biblioteki i wypożyczalnie; 
− kontrolę jakości i rejestrację czasu pracy; 
− transport towarów; 
− itd. 

 Należy także zaznaczyć, iż dobrze wybrany system identyfikacji powinien 
spełniać między innymi następujące kryteria1: 

− zapewniać tani, niezawodny i możliwy do automatycznego odczytu sposób 
oznaczania produktów. 

− umożliwiać dostęp do niezbędnych danych na każdym etapie wytwarzania  
i dystrybucji wyrobów. 

− pozwalać na przesyłanie danych w sposób usystematyzowany i zrozumiały 
dla wszystkich zainteresowanych2. 

 Celem artykułu jest przedstawienie globalnego systemu identyfikacji (EAN 
UCC) oraz narzędzi, które umożliwiają systemowe porozumiewanie się klientów  
z dostawcami podczas rejestrowania przepływu towarów. 
 
 
1. Globalny system identyfikacji EAN UCC 
 
 System ten powstał w USA i pochodzi z połączenia dwóch organizacji. Okre-
śla on zasady globalnego rozumienia zapisów na etykietach umieszczonych na opa-
kowaniach towarów handlowych, logistycznych czy transportowych. Opisuje pre-
cyzyjnie standardy w takich obszarach jak: 

− standardy nośników danych, 
− standardy oznaczeń danych, 
− standardy transferu danych. 

 Oznacza to, że przedmiot oraz podmiot wymiany są określane przez firmę 
kodującą. Firma kodująca posiada swój numer. Ponadto ów standard uwzględnia 
specyfikę branżową, uwarunkowania krajowe.  
 W standardzie tym stosuje się m.in.3: 

− kody kreskowe numeryczne: EAN-8, EAN-13, ITF-14, kod EAN-128, 
− oznaczenia kodowe: GTIN, SSCC, GLN, GIAI, 

                                                 
1  E. Michlowicz, Podstawy logistyki przemysłowej, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-

Dydaktyczne, Kraków 2002, s. 244-245. 
2  Narzędzie, które spełnia kryterium pierwsze, to kody kreskowe. One też pełnią funkcję 

klucza do bazy danych w celu aktualizacji informacji. Natomiast co do kryterium trzeciego jest 
ono spełniane przez elektroniczną wymianę danych, czyli EDI – Electronic Data Interchange. 

3  J. Majewski, Informatyka dla logistyki, ILiM, Poznań 2002, s. 227-230. 
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− identyfikatory rodzaju danych, czyli IZ – pozwalają na jednoznaczne ro-
zumienie przez systemy informatyczne SCM rodzaju informacji, które są 
przedstawiane w kodzie kreskowym4. 

 System EAN UCC obejmuje dane identyfikacyjne, które po przedstawieniu  
w określonych kodach kreskowych można nanosić na różne jednostki handlowe. 
Jednakże obejmuje on 6 głównych dziedzin zastosowania kodów kreskowych,  
a mianowicie: jednostek handlowych, jednostek logistycznych, lokalizacji, zasobów 
oraz relacji usługowych. Ostatnia grupa to standardy, które mogą być wykorzysty-
wane do zastosowań wewnętrznych5. 
 Standardy identyfikacji i znakowania kodami kreskowymi zależą od tego, czy: 

− jest to jednostka fizyczna czy usługa, 
− dystrybucja jednostki odbywa się w środowisku otwartym czy zamkniętym, 
− jednostka ma stałą czy zmienną ilość – masa, wielkość itd. 
− aplikacja dotyczy handlu detalicznego czy nie, 
− jakość podłoża i wielkość opakowania umożliwia zastosowanie określone-

go kodu.  
 Ponadto identyfikację jednostek handlowych można uzupełnić o inne atrybuty, 
m.in.: numer serii produkcyjnej. 
 Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat kodów kreskowych.  
 
 
2. Automatyczne gromadzenie danych ADC 
 
 Do zbierania danych i bezpośredniego wprowadzania informacji do kompute-
ra służą systemy do automatycznego gromadzenia danych ADC. Wśród technik 
ADC można wyróżnić: 

− optyczne, 
− magnetyczne, 
− elektromagnetyczne, 
− biometryczne, 
− dotykowe, 
− elektroniczne, 
− głosowe. 

 Każda z wyżej wymienionych technik ma określone zalety i wady oraz zakres 
stosowania.  

                                                 
4  Mówiąc o systemach informatycznych, należy pamiętać, że każdy dostawca systemu de-

klaruje, że implementowane przez nich systemy współpracują z kodami kreskowymi. Jednakże 
można to zweryfikować przez następujące aspekty: istnienie w bazie danych pola przeznaczonego 
na oznaczenie kodowe; współpraca techniczna danego systemu z urządzeniami ADC; drukowanie 
kodów; odczytywanie kodów z dokumentów i etykiet. 

5  Praca zbiorowa, Kody kreskowe, ILiM, Poznań 2000, s. 70-75. 
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 Najbardziej rozpowszechniona jest technika kodów kreskowych. Znajduje ona 
swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie informacja zapisana numerycznie lub też 
alfanumerycznie wystarcza do powiązania informacji w bazie danych z towarem6. 
Podstawowe cechy, które charakteryzują kody kreskowe, to7: 

− znaki danych, 
− znaki kontrolne, 
− znaki pomocnicze i margines, 
− typ kodu, 
− szerokość kresek, ich moduły i wymiar X, 
− długość symbolu, 
− samosprawdzalność znaku. 

 Pierwszą z wymienionych cech są znaki danych. W każdym z kodów można 
przedstawić ściśle określony zestaw znaków, czyli liter, liczb oraz symboli. Jeżeli  
w danej symbolice występują jedynie cyfry, wówczas kod jest kodem numerycz-
nym. Natomiast jeśli występują litery, jest to kod alfanumeryczny. Poza tym mogą 
to być także symboliki kodu ASCII. 
 Kolejną cechą to znaki kontrolne, które obliczane są według określonego algo-
rytmu ze wszystkich znaków danych. Służą do sprawdzenia, czy kod został właści-
wie zbudowany. Natomiast znaki takie jak start i stop nie kodują danych, ale pełnią 
funkcję pomocniczą. Zmniejszają one w ten sposób ryzyko błędnego odczytu zako-
dowanych informacji. Umożliwiają też dwukierunkowy odczyt symbolu. Wśród 
tych znaków znajdują się: 

− znak start – wskazuje początek symbolu, 
− znak stop – wskazuje koniec symbolu, 
− jasny margines – zwany cichą strefą, to znak o ustalonej szerokości, musi 

być zachowany przed znakiem start i po znaku stop, 
− znaki funkcyjny – stosowane w celu zmiany zestawu znaków w symbolu. 

 Co do systemów kodowania, to wyróżnia się ciągłe i dyskretne (nieciągłe).  
W kodowaniu ciągłym nie ma przerw międzyznakowych, co oznacza, że ostatni 
element jednego znaku symbolu styka się z pierwszym elementem następnego zna-
ku. Zaletą tego kodowania jest duża gęstość zapisu, ale jednocześnie należy pamię-
tać o większej precyzji wydruku. Natomiast w kodach dyskretnych każdy znak 
zaczyna się i kończy ciemną kreską i jest oddzielony od sąsiednich przerwą w po-
staci jasnej kreski. Zaletą tej techniki jest większa tolerancja druku przy mniejszej 
gęstości zapisu8. 

                                                 
6  Praca zbiorowa, Kody kreskowe, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2000,  

s. 165. 
7  Z. Korzeń, Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, tom 1, ILiM, Po-

znań 1998, s. 319-340. 
8  I. Kudelska, A. Ponikierska, Narzędzia sztucznej inteligencji w technikach ADC,  

w: M. Fertsch, K. Grzybowska, A. Stachowiak (red.), Logistyka i zarządzanie produkcją – narzę-
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 Szerokość kresek to kolejny parametr kodów kreskowych. Można wyodrębnić 
dwa typy: 

− kody szeroko-wąskie – stosunek między szerokością kreski szerokiej  
i wąskiej, nazywany N, jest stały dla danego symbolu, 

− kody z kreskami o różnych szerokościach – kody modularne o ciągłej mo-
dularnej budowie znaku. Każdy znak zbudowany jest z określonej liczby 
modułów. Moduł jest równoważny wymiarowi X, który określa szerokość 
najwęższej kreski. W kodach tych kreski mogą być zbudowane z 1-6 mo-
dułów, a na jeden znak przypada określona liczba ciemnych i jasnych kre-
sek. 

 Następny parametr to długość symbolu. Istnieją symboliki, w których długość 
symbolu jest ograniczona ze względu na zdefiniowaną strukturę. O długości symbo-
lu poza ilością zakodowanych znaków decyduje tzw. gęstość (ilość) znaków, które 
można w danej symbolice zakodować na odcinku o określonej długości. 
 Symbolika jest samosprawdzalna, jeśli wystąpienie jednego błędu drukarskie-
go nie spowoduje odczytu błędnie wydrukowanego znaku jako innego. Samo-
sprawdzalność symboliki można osiągnąć dzięki zastosowaniu dla każdego znaku 
w kodzie specjalnego algorytmu kontrolnego. 
 Obecnie można mówić o kilkunastu kodach, które są powszechnie wykorzy-
stywane i do nich należą9: 

− kody liniowe, które charakteryzują się pojedynczym rzędem znaków sym-
bolu, np.: UPC (Universal Produkt Code), EAN, ITF, Kod 39, Kod 93, Kod 
128; 

− kody dwuwymiarowe, które z kolei można podzielić na: kody piętrowe 
oraz matrycowe. Kody piętrowe utworzono, umieszczając kody ID jeden 
nad drugim w poziomych rzędach. A kody matrycowe składają się z okre-
ślonego układu tzw. komórek jasnych i ciemnych, które mogą mieć kształ-
ty kwadratowe lub sześciokątne. Informacje są kodowane poprzez wzajem-
ne ułożenie jasnych i ciemnych obszarów; 

− kody złożone, łączą one element liniowy z elementem 2D. 
 Popularność technik ADC, która jest oparta na kodach kreskowych, jest spo-
wodowana obecnością międzynarodowych standardów w zakresie symbolik kodów 
i ich stosowania. Poza tym czytniki kodów, drukarki a także oprogramowanie po-
wodują korzystanie z co najmniej kilku standardów. Systemy te występują w trzech 
konfiguracjach: stacjonarnych, rejestratorów oraz czytników z łączem radiowym.  

                                                                                                                        
dzia, techniki, metody, modele, systemy, Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Zarządzania, 
Poznań 2008, s. 163-173. 

9  Praca zbiorowa, Kody kreskowe, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2000,  
s. 29-64. 
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 Kody kreskowe oraz systemy automatycznego gromadzenia danych są inte-
gralną częścią elektronicznej gospodarki, jednakże duże korzyści można osiągnąć 
poprzez połączenie tych narzędzi z elektroniczną wymianą danych – EDI10. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Opracowanie globalnego standardu EAN UCC w obszarze identyfikacji towa-
rów, usług oraz kodowania i wymiany danych pozwoliło na zastosowanie dwuwy-
miarowych kodów kreskowych, technik przesyłania danych drogą radiową. Zastę-
pują one coraz częściej tradycyjne metody wymiany informacji, stając tym samym 
szybko preferowaną technologią zarządzania i wymiany danych, dokumentów czy 
też informacji między przedsiębiorstwami i konsumentami. 
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10  E. Hałas, Kody kreskowe. Rodzaje. Standardy. Sprzęt. Zastosowania, ILiM, Poznań 

2000, s. 225. 
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AUTOMATIC IDENTIFICATION IN THE ELECTRONIC ECONOMY 
 
 

Summary 
 

 Authors are showing basic information about automatic identification. An EAN 
UCC standard was expressed. In the next section we described lines codes as the tool in 
common usage in the Automatic Identification. 
 

Translated by Izabela Kudelska, Natalia Pawlak 
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ROZWÓJ E-BIZNESU A WSPÓŁTWORZENIE TREŚCI PRZEZ INTERNAUTÓW 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Prowadzenie biznesu w Internecie wiąże się z wieloma uwarunkowaniami, 
specyficznymi dla wirtualnego środowiska. Trendem, który zyskuje na znaczeniu, 
jest współuczestnictwo internautów w kreowaniu zawartości merytorycznej różno-
rodnych serwisów internetowych. Ten trend, nazywany także Web 2.0, przybiera na 
sile także w kontekście gospodarczym1. Dzięki dostępnym rozwiązaniom właściwie 
każdy internauta – o ile będzie miał taką wolę – może podzielić się swoimi przemy-
śleniami, opiniami i emocjami wykorzystując takie rozwiązania jak serwisy spo-
łecznościowe, blogi, mikroblogi, fora i grupy dyskusyjne, zbiorowe bazy wiedzy 
oparte o mechanizm Wiki, serwisy współdzielenia się treściami multimedialnymi 
(wideo, zdjęcia). Spektrum możliwości aktywnego zaistnienia w przestrzeni wirtu-
alnej jest duże, bezsprzecznie jednak jako podstawowe i pierwotne należy uznać 
możliwość komentowania określonych zdarzeń w Internecie. 
 Celem niniejszego artykułu jest wskazanie roli komentarzy i opinii głoszonych 
i artykułowanych przez internautów – klientów danego przedsiębiorstwa w zakresie 
oferowanego asortymentu, jak również poziomu obsługi. Aby osiągnąć tak nakre-
ślony cel, autor postanowił przeanalizować znaczenie opinii wygenerowanych  
i zamieszczanych przez internautów, jak również stan obecny i trendy w zakresie 

                                                 
1  D. Kaznowski, Nowy marketing w Internecie, Difin, Warszawa 2007, s. 13; M. Chui,  

A. Miller, R.P. Roberts, Six ways to make Web 2.0 work, “McKinsey quarterly”, February 2009, 
http://www.mckinseyquarterly.com/ Six_ways_to_make_ Web_20_work_2294 



Mirosław Moroz 664 

gospodarczego wykorzystania komentarzy i opinii wśród polskich sklepów interne-
towych. 
 
 
1. Współtworzenie treści przez użytkowników – idea, charakterystyka,  

zastosowania 
 
 Idea współtworzenia czy też współredagowania treści pojawiających się  
w Internecie nie jest nowa i sięga swoimi korzeniami początków tworzenia tego 
medium. Internet z samej swej definicji – jako globalna sieć sieci – zakłada równo-
uprawnienie poszczególnych użytkowników, co z kolei implikuje równe prawa 
tworzenia treści. Dopiero jednak pojawienie się nowych rozwiązań technologicz-
nych, takich jak mechanizm Wiki, platformy blogowe, zintegrowane serwisy spo-
łecznościowe; jak również spadek kosztów szerokopasmowego dostępu do Interne-
tu spowodował rozkwit możliwości współtworzenia treści przez internautów. Za 
datę graniczną związaną z upowszechnieniem kreacji przez internautów uznaje się 
rok 2004. W tym właśnie czasie upowszechnił się termin Web 2.0, który oddawał 
zjawisko interakcji i integracji pomiędzy samymi użytkownikami Internetu, polega-
jące na coraz szerszym publikowaniu własnych materiałów i udostępnianiu ich on-
line. 
 Treści generowane przez użytkownika wyróżniają się w ogóle informacji 
prezentowanych publicznie. Aby mówić o tego typu kategoriach informacyjnych, 
należy podać ich cechy wyróżniające. Według definicji zaproponowanej przez 
OECD treść tworzona przez użytkowników musi się charakteryzować2: 

− upowszechnieniem – polegające na swobodnym dostępie w skali masowej, 
co w szczególności oznacza, że dyskusja między dwoma osobami nie speł-
nia tego wymogu, 

− kreatywnością – nie można powielać istniejących idei, pomysłów, sądów, 
własna twórczość nosi znamiona nowości, 

− amatorskim pochodzeniem – tego typu treści nie są tworzone przez profe-
sjonalistów. 

 Powyższe zestawienie czynników konstytutywnych treści tworzonej przez 
użytkownika wskazuje, że naturalnym miejscem do jej tworzenia jest środowisko 
wirtualne. W Internecie bowiem relatywnie łatwo o duże audytorium, zaś mnogość 
pojawiających się wątków jest inspiracją do dalszych kreatywnych koncepcji.  
 Z poznawczego punktu widzenia informacje wytworzone samodzielnie przez 
internautę charakteryzują się zestawem cech, takich jak3: 
                                                 

2  S. Wunsch-Vincent, G. Vickery, Participative Web: User-Created Content, OECD, Ge-
neva 2007, s. 8. 

3  Opracowanie własne na podstawie: D. Kaznowski, Nowy marketing w Internecie, op.cit., 
s. 63. 
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1. Dynamika zamieszczonych treści – opublikowanie danego materiału jest de 
facto początkiem procesu dzielenia się wiedzą; cały czas przybywa komenta-
rzy, opinii, odmiennych punktów widzenia. W tym sensie opublikowanie danej 
informacji jest początkiem procesu dochodzenia do prawdy, a nie jego koń-
cem, tak jak to ma miejsce w prasie drukowanej czy tradycyjnych mediach 
elektronicznych (TV, radio); 

2. Interakcja użytkowników – można powiedzieć, że jest to cecha konieczna  
w kontekście poprzedniego punktu. Interakcja oznacza, że istnieje wygodna 
możliwość zajęcia własnego stanowiska wobec prezentowanych treści, co  
z kolei może być podstawą do dalszej dyskusji, uzupełnień i dygresji. W ten 
sposób pierwotny materiał zostaje rozbudowany, uszczegółowiony i może być 
dużo bardziej wartościowy, zgodnie z prawem Metcalfa, które głosi, iż wartość 
sieci rośnie proporcjonalnie do kwadratu jej użytkowników; 

3. Folksonomia – specyficzny przykład interakcji, warty jednak osobnego pod-
kreślenia. Folksonomia polega na nadawaniu przez samych internautów kate-
goryzacji treści poprzez nadawanie im określonych nazw (tagów) i w dalszej 
kolejności tworzenie rankingów najbardziej wartościowych treści zamieszczo-
nych w Internecie; 

4. Mnogość form przekazu i rozwiązań funkcjonalnych – internauci mogą wyar-
tykułować swoje wrażenia poprzez różnorodne formy ekspresji: 
− tekst – napisanie nowego tekstu (np. komentarz do produktu, wpis na blo-

gu) lub dodanie własnego punktu widzenia (np. edycja hasła w Wikipedii); 
− zdjęcia – opublikowanie własne zdjęcia lub modyfikacja prac innych twór-

ców; 
− materiał wideo – nagrania przygotowane przez danego internautę lub 

zmontowane z dostępnych materiałów; 
− pliki muzyczne – produkcja własna lub kompilacja dostępnych nagrań; 
− połączenie wymienionych form (np. serwis społęcznościowy – możliwość 

zamieszczenia form tekstowych, zdjęć, plików wideo); 
5. Powszechność dostępu – treści tworzone przez użytkowników są bezpłatnie 

dystrybuowane w przestrzeni wirtualnej, co wynika z amatorskiego charakteru 
twórczości, jak też wynika z chęci ekspresji w odniesieniu do danej informacji 
pojawiającej się w danym momencie w Internecie; 

6. Demokratyzacja Internetu – a więc możliwość artykułowania własnych poglą-
dów niezależnie od statusu zawodowego, materialnego czy rodzinnego. Każdy 
internauta ma takie same prawa publikacji własnych treści, co stoi w kontraście 
do tradycyjnych mediów, w których prawo głosu zarezerwowane było general-
nie dla profesjonalnych dziennikarzy i redaktorów, zaś sama treść poddawana 
odpowiedniej obróbce merytorycznej i edycyjnej.  
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 Treści tworzone przez użytkowników mają gospodarcze odniesienie4. Pod-
stawową tego przyczyną jest fakt, iż bardzo często wygenerowane przez indywidu-
alnego internautę treści dotyczą kwestii komercyjnych, związanych z oceną funk-
cjonowania danego produktu, filmem z ostatnich wakacji, komicznością korpora-
cyjnego songu, który zastał opublikowany w Internecie. Wyartykułowane przez 
zwykłego Kowalskiego poglądy cieszą się walorem bardziej obiektywnych, zaś 
zakres informacji poruszanych przez innych internautów jest zbieżny z potrzebami 
informacyjnymi przeciętnego użytkownika sieci. Co więcej – w odniesieniu do 
niektórych typów informacji tylko relacja naocznego świadka może być odpowied-
nia, żadne oficjalne materiały reklamowe nie będą tak szczegółowe. Przykładem 
może być tutaj branża turystyczna5. 
 
 
2. Znaczenie funkcji zamieszczania komentarzy i opinii internautów  

dla rozwoju e-biznesu 
 
 Zamieszczanie na firmowej stronie WWW opinii i komentarzy internautów 
jest pierwotną i podstawową formą wprowadzenia interakcji do działań e-biznesu.  
Dzięki dodaniu tego typu funkcji przedsiębiorca może w sposób bezpośredni do-
wiedzieć się, co myśli jego klient na temat zakupionego produktu, jak ocenia jakość 
obsługi czy inne kwestie związane z prowadzonym biznesem. Co istotne, wdroże-
nie funkcji komentarzy nie jest zbyt pracochłonne dla firmy. Także z punktu widze-
nia klienta cechuje się dużą wygodą, łatwością użycia i możliwością spontaniczne-
go podzielenia się opinią, która może być użyteczna dla innych internautów, poten-
cjalnych nabywców.  
 Jak wskazują badania, opinie i komentarze internautów mają istotny wpływ na 
decyzje zakupowe na etapie rozważania alternatyw zakupu. Zamieszczenie komen-
tarzy dotychczasowych nabywców danego produktu czy klienta obsługiwanego 
przez daną firmę zwiększają prawdopodobieństwo dokonania zakupu6. Także  
w badaniu sklepów internetowych z obszaru USA i państw Europy Zachodniej 
wskazano, iż dla ponad połowy badanych firm decyzja o zamieszczeniu opinii 
klientów przyczyniła się do poprawy wyników działania, takich jak wzrost współ-
                                                 

4  I. Pentina et al., The Role of Virtual Communities as Shopping Reference Groups, “Jour-
nal of Electronic Commerce Research”, 2008, vol. 9, No 2, s. 115; G. Mazurek, Blogi i wirtualne 
społeczności – wykorzystanie w marketingu, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2008, 
s. 101. 

5  M. Moroz, Redukcja asymetrii informacji na rynku usług turystycznych, w: I. Rudawska, 
M. Soboń (red.), Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, Difin, Warszawa 
2009, s. 167. 

6  D. Bounie et al., Do online customer reviews matter? Evidence from the video game in-
dustry, “Working Papers in Economics and Social Sciences Telecom ParisTech”, 2008, vol. 2,  
s. 10. 
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czynnika konwersji (zwiększenie odsetka osób kupujących wśród odwiedzających 
witrynę), zwiększenie lojalności dotychczasowych klientów oraz zajęcie wyższej 
pozycji w naturalnych wynikach wyszukiwarki7. Powyższe korzyści przekładały się 
na wzrost sprzedaży, co w przekroju wybranych mierników przedstawia tabela 1. 
 

Tabela 1 
 
Skutki dodania funkcji zamieszczania komentarzy przez internautów na witrynie sklepu 

internetowego, w % badanych podmiotów. 
 

Efekty biznesowe Wzrost Spadek 
Liczba odwiedzin na stronie (Real Users) 77% 5% 
Poziom współczynnika konwersji 56% 9% 
Średnia wartość zamówienia 42% 6% 

 
Źródło: Customer Reviews Increase Web Sales, eMarketer Digital Intelligence, 
2007, http://www.emarketer.com/Article.aspx?id=1005226&src=article1_newsltr 
 
 Jednakże warto podkreślić znamienne zjawisko, polegające na tym, że nega-
tywne opinie potrafią skuteczniej powstrzymać przed zakupem niż upublicznienie 
pozytywnych rekomendacji zachęcić do zakupu8. Taka implikacja narzuca impera-
tyw prowadzenia działalności w Internecie z maksymalną możliwą starannością. 
Idealny sklep internetowy według polskiego internauty powinien zwrócić uwagę na 
kwestię udostępnienia opinii dotychczasowych użytkowników. Tego typu zdanie 
jest właściwe dla 8,6% użytkowników serwisu Opineo.pl, który gromadzi opinie o 
sklepach internetowych9. Nie jest to odsetek zbyt duży, zarówno w porównaniu do 
pozostałych elementów idealnego e-sklepu, jak i wyników z bardziej rozwiniętych 
rynków pod kątem wykorzystania e-biznesu. Według badań internautów z USA 
najbardziej pożądane funkcje dostarczane klientom przez sklep internetowy to10: 

− opinie dotychczasowych użytkowników (70% respondentów), 
− porównanie produktów przekroju wybranych cech (57% respondentów), 
− zamieszczanie zdjęć produktów (51% respondentów), 

                                                 
7  Customer Reviews Increase Web Sales, eMarketer Digital Intelligence, 2007, 

http://www.emarketer.com/Article.aspx?id=1005226&src=article1_newsltr 
8  D. Bounie et al., Do online customer reviews matter?..., op.cit., s. 10; Tamar’s in-depth 

analysis into British consumers’ attitudes towards social media, Tamar 2007 Social Media for 
Brands Report – White Paper, 2007, http://www.tamar.com/resources/pdfs/whitepaper-
socialmediaattitudes_doc-final.pdf 

9  H. Laskowska, Jak wygląda polski e-handel z punktu widzenia kupujących? 2008, 
http://e-biznes.pl/2008/06/jak-wyglada-polski-e-handel-z-punktu-widzenia-kupujacych/ 

10  UK Online Shoppers Prize User Ratings, eMarketer Digital Intelligence, 2008, 
http://www.emarketer.com/Article.aspx?id=1006154&src=article2_newsltr 
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− udostępnienie wyszukiwarki (28% respondentów). 
 Przytoczone badania oczekiwań internautów wskazują, że rola komentarzy  
i opinii wygenerowanych przez innych jest bardzo istotna. Wiąże się to z faktem 
coraz ostrzejszej walki konkurencyjnej pomiędzy przedsiębiorstwami w przestrzeni 
wirtualnej. Przy podobnych pozostałych składnikach oferty dysponowanie bazą 
opinii na własnej stronie WWW  jawi się jako znaczący instrument konkurencyjny. 
Jednakże należy podkreślić, iż znaczenie rekomendacji wygenerowanych przez 
innych internautów zależeć będzie w dużym stopniu od jakości informacji, które 
zostaną zamieszczone w sieci. Jak wynika z powtarzanych corocznie w USA badań, 
internauci są coraz mniej zadowoleni z dokładności podpowiedzi formułowanych 
przez innych użytkowników sieci. Odsetek niezadowolonych z jakości prywatnych 
opinii i komentarzy upublicznionych w sieci sięgnął w 2009 roku poziomu 59% 
respondentów badania − w porównaniu do 45% w 2008 roku11. Świadczy to o coraz 
większych wymaganiach stawianych także nieprofesjonalnym materiałom zamiesz-
czanym w Internecie. Jedną z możliwości w zakresie podwyższania jakości infor-
macji tworzonych przez internautów jest trend płacenia za wartościowe komentarze 
o produkcie12. 
 Kolejnym ważnym trendem, który pozostaje w związku z poprzednim i jest 
widoczny także na mniej rozwiniętych pod względem e-biznesu rynkach, jest wkra-
czanie profesjonalnych firm reklamowych w obszar komentarzy i opinii. Jak wska-
zano już wcześniej, podstawową zaletą opinii formułowanych przez użytkowników 
jest wiarygodność głoszonych poglądów. Tymczasem dotychczas stosowane  
w Internecie form reklamy cechują się spadkiem skuteczności. Dlatego też niektóre 
mniej wrażliwe etycznie agencje reklamowe wynajmują pracowników, którzy pod-
szywają się pod zwykłych internautów i artykułują opinie odnośnie do produktów  
i firm13. Warto przy tym podkreślić, że tzw. szeptacze wykonują pracę profesjonal-
nie – na 100 wpisów 70 jest neutralnych, a reszta zawiera delikatne sugestie rekla-
mowe14. Szeptacze tworzą dla uwiarygodnienia profil, pokazujący ich jako prze-
ciętnych dla grupy docelowej ludzi; często też zmieniają numer IP, spod którego 
wysyłają opinie15. W praktyce bardzo trudno jest odróżnić efekty pracy szeptacza 
od komentarzy przeciętnego internauty. Problem ten został dostrzeżony na bardziej 
zaawansowanych pod względem e-biznesu rynkach i przykładowo amerykańska 

                                                 
11  Mixed Reactions to Product Recommendations, eMarketer Digital Intelligence, 2010, 

http://www.emarketer.com/ Article.aspx?R=1007497 
12  H. Laskowska, Nowy program lojalnościowy VTrip.pl i PayTip, 2007, http://www. 

e-biznes.pl/inf/2007/21891,Nowy_program_lojalnosciowy_VTrip_pl_i_PayTip.php 
13  K. Lubelska, Donośny szept, „Polityka”, 2009, nr 24 (2709), s. 97. 
14  P. Miączyński, T. Grynkiewicz, Nie myślcie, że to jakaś ściema, „Gazeta Wyborcza”, 

03.03.2009, s. 9. 
15  P. Miączyński, T. Grynkiewicz, op.cit. 
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Federalna Komisja Handlu (FTC) wydała wytyczne, jak daleko mogą się posunąć 
firmy reklamowe, ingerując w opinie i komentarze formułowane w Internecie16.  
 Kolejnym nabierającym znaczenia trendem jest rozwój niezależnych serwisów 
poświęconych wyłącznie gromadzeniu opinii internautów na temat albo poszcze-
gólnych produktów (kategorii produktowych) albo jakości obsługi sprzedawców.  
W tym kontekście wymienić można serwisy Ceneo.pl (opinie o produktach i skle-
pach) czy Opineo.pl (ocena profesjonalizmu sklepu internetowego). Co ciekawe  
– tego typu serwisy wymieniają wzajemnie informacje, co ma zapewnić kompen-
dium wiedzy konsumenckiej w jednym miejscu17.  
 O rosnącym znaczeniu wypowiedzi internautów świadczy fakt, iż pojawiają 
się firmy, których jedynym zadaniem jest monitorowanie treści tworzonych przez 
użytkowników. Przykładowo oprogramowanie firmy Expandi pozwala na śledzenie 
jednocześnie wielu źródeł, takich jak komentarze, blogi, serwisy społecznościowe 
pod kątem nazwy danej firmy i odczuć internautów względem danego podmiotu18. 
Dzięki temu zamawiający ma w jednym miejscu całościowy przegląd, co internauci 
sądzą na temat jego firmy czy sprzedawanych przez niego produktów. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Komentarze i opinie zamieszczone przez  internautów odgrywają znaczącą 
rolę w procesie podejmowania decyzji przez nabywców. Jak wskazują badania, 
duży odsetek internautów czyta opinie formułowane przez innych użytkowników 
sieci, wierząc, że prezentują one rzeczywiste zalety i wady poszczególny produk-
tów czy firm. Dlatego też dostarczanie opinii stworzonych przez internautów leży  
w dobrze pojętym interesie firm operujących w Internecie. Tymczasem okazuje się, 
że z takiej możliwości korzysta jedynie 70% polskich sklepów internetowych19.  
A to właśnie sklepy internetowe stanowią awangardę firm funkcjonujących w prze-
strzeni wirtualnej, korzystają bowiem nie tylko z informacyjnych i komunikacyj-
nych możliwości Internetu, ale też z potencjału transakcyjnego. Dlatego predesty-
nowane są do uwzględniania w swojej funkcjonalności także możliwości podziele-
nia się internauty opiniami na temat sklepu czy też sprzedawanych produktów.  

                                                 
16  Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising, 16 CFR 

Part 255, Federal Trade Commission, 2009, http://ftc.gov/os/2009 /10/091005 endorsement-
guidesfnnotice.pdf 

17  H. Laskowska, Ceneo i Opineo zwiększają bezpieczeństwo e-zakupów, 2009, http://e-
biznes.pl/2009/07/ceneo-i-opineo-zwiekszaja-bezpieczenstwo-e-zakupow/ 

18  http://www.expandi.net/netmonitor.html 
19  T. Karwatka et al., Co działa w polskim e-commerce. Raport z badania sklepów interne-

towych, IMAS International, 2009, http://www.biznes20.pl/download/2009/09/co-dziala-w-
polskim-e-commerce-raport-z-badania.pdf 
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W kontekście zamieszczonych w artykule uwag odsetek sięgający jedynie 70% 
populacji sklepów internetowych należy uznać za niewystarczający. 
 Obecnie można zaobserwować kilka tendencji związanych z rozwojem wyko-
rzystania opinii i komentarzy w e-biznesie. W tym kontekście należy wymienić: 

− coraz wyższe wymagania internautów wobec zamieszczanych opinii two-
rzonych przez innych użytkowników sieci, 

− nieetyczne działania  w zakresie PR i posunięcia regulatorów prawnych, 
zmierzające do przeciwdziałania tego typu praktykom, 

− rosnąca rola niezależnych serwisów prezentujących komentarze i opinie in-
ternautów, 

− pojawianie się profesjonalnych firm badających i monitorujących treści 
tworzone przez internautów. 

 Powyższe trendy są już obecne na wirtualnym rynku USA, a z czasem dotrą 
do kolejnych krajów lub już zaczynają być na nich widoczne. 
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Summary 
 
 Paper  is devoted to present the importance of comments and opinions put forward 
by Internet users for the businesses. Studies suggest a large percentage of Internet users 
read reviews launched by other net users, believing that they represent the real advan-
tages and disadvantages of individual products or companies. 
 In article has been discussed the role of user generated content at present stage of 
development of e-business, as well as pointed out the most important trends that are 
already visible in most developed markets. 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCÓW ZA SPRZEDAŻ SŁÓW KLUCZY  
W WYSZUKIWARKACH INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH 

PAŃSTW 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Sprzedaż słów kluczy przez operatorów wyszukiwarek internetowych stała się 
w ostatnich latach ważnym zagadnieniem e-biznesu. Z zjawiskiem tym nieroze-
rwalnie jednak związana jest kwestia odpowiedzialności prawnej usługodawców, 
często bowiem słowa klucze sprzedawane przez nich na potrzeby kampanii rekla-
mowych przedsiębiorców są tożsame bądź zbliżone do znaków towarowych bądź 
innych oznaczeń odróżniających podmiotów trzecich. Działalność usługodawców 
odbywa się najczęściej bez zgody podmiotów uprawnionych z tytułu rejestracji 
znaków towarowych, jak zatem należy traktować tego typu działalność z punktu 
widzenia prawa? W Polce brak jest ograniczenia odpowiedzialności z tytułu sprze-
daży słów kluczy przez operatorów wyszukiwarek internetowych. Najczęściej rów-
nież usługodawcę prowadzącego serwis wyszukiwawczy nie łączy z podmiotem 
trzecim żadna umowa, która uprawniałaby operatora wyszukiwarki do wykorzy-
stywania oznaczeń odróżniających podmiotu trzeciego w charakterze słów kluczy 
dla identyfikacji odesłań prowadzących do stron internetowych przedsiębiorców, 
które wykupiły tę usługę od operatora wyszukiwarki. Zatem w ww. przypadku 
będziemy mogli rozpatrywać kwestię odpowiedzialności deliktowej rozumianej 
sensu largo. Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, przejawiająca się 
w obowiązku naprawienia szkody, będę traktował jako dolegliwość majątkową 
(sankcję), nałożoną przez ustawodawcę na określony podmiot wtedy, gdy dojdzie 



Krzysztof Moruń 674 

do ziszczenia się przesłanek przewidzianych w podstawie tej odpowiedzialności, 
bez względu na to, czy szkoda wiąże się z zachowaniem bezprawnym, czy też jej 
przyczynę stanowi zdarzenie obojętne z punktu widzenia porządku prawnego1. 
Terminów odpowiedzialność deliktowa oraz odpowiedzialność z tytułu czynów 
niedozwolonych będę używał zamiennie jako synonimów, choć jest to jedynie kwe-
stią ogólnie przyjętej konwencji. W dalszej części niniejszego referatu przedstawię 
kwestię regulacji prawnych ww. zagadnień w innych systemach prawnych oraz 
wskażę interesujące orzeczenia judykatury, jak również postaram się wyciągnąć 
wnioski tak dla usługobiorców, jak i usługodawców działających bądź świadczą-
cych usługi e-biznesu na terenie Polski.  
 
 
1. Odpowiedzialność usługodawców z tytułu sprzedaży słów kluczy tożsamych 

ze znakami towarowymi we Francji  
 
 Analizując judykaturę francuską dotyczącą dopuszczalności stosowania ode-
słań w Internecie oraz słów kluczy w wyszukiwarkach internetowych, warto zwró-
cić uwagę na następujące orzeczenia: 

− Viaticum/Luteciel przeciwko Google2,  
− Hotel Meridian przeciwko Google France3,  
− Accor przeciw Overture4,  
− Louis Vuitton a Google5. 

 W ww. przypadkach sądy francuskie uznawały winę powoda, uznając, iż sło-
wa klucze sprzedawane innym podmiotom aniżeli uprawnione z prawa rejestracji 
znaków towarowych mogą użytkowników wyszukiwarki wprowadzić w błąd. Takie 
działanie pozwanego było uznawane za mogące doprowadzić do ryzyka konfuzji, 
że odesłanie zaprezentowane w wynikach wyszukiwarki prowadzi do stron oferują-
cych identyczne lub podobne usługi co usługi powoda, a więc użytkownik mógł 
uwierzyć, że są to usługi pochodzące od jednego wytwórcy (źródła). Do odmien-
nych wniosków doszedł sąd w sprawie Axa przeciwko Google6.  
 W zaprezentowanych powyżej orzeczeniach krystalizuje się linia orzecznicza 
sądów francuskich, dla których (z nielicznymi wyjątkami) sprzedaż reklam jako 
słów kluczy odpowiadających zarejestrowanym znakom towarowym innych pod-

                                                 
1  Definicja przytoczona za A. Śmieja w: A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego, 

Tom 6 Prawo zobowiązań – część ogólna pod redakcją A. Olejniczaka, Warszawa 2009, s. 337. 
2  Viaticum & Luteciel (BDV) vs. Google France Court of Nanterre, 13.10.2003. 
3  Meridian vs. Google Court of Nanterre, 16.12.2004. 
4  Overture vs. Acor, Tribunale de Grande Instance de Nanterre z dnia 17.01.2005. 
5  Louis Vuitton Malletier vs. Google, Court of Paris (TGI), 4.2.2005. 
6  Axa et al przeciw Google Inc. and Google France, wyrok z dnia 6 czerwca 2007, CRI 

2007, 155 ff.,za http://www.linksandlaw.com/news-update54.htm 
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miotów jest niedopuszczalna. W niejakiej opozycji do orzeczeń sądów francuskich 
pozostaje orzeczenie Sądu Apelacyjnego w sprawie Axa przeciwko Google, sąd ten 
bowiem słusznie wskazał na problem transgraniczności Internetu wobec terytorial-
nych ograniczeń prawa znaków towarowych, uznając się za niewłaściwy do orze-
kania w ww. sprawie. W sporach dotyczących możliwości sprzedaży reklam  
w postaci odesłań w wyszukiwarkach internetowych odpowiadających cudzym 
znakom towarowym sądy europejskie często dochodziły do diametralnie różnych 
rozstrzygnięć. W UE istnieje możliwość próby ujednolicenia orzecznictwa, stąd  
w dniu 3 czerwca 2008 sąd krajowy, Cour de Cassation, postanowił zadać Trybuna-
łowi Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich pytania w trybie prejudycjalnym7. 
Obecnie ww. postępowanie jest jeszcze w toku, choć znana jest opinia rzecznika 
generalnego8. 
 
 
2. Odpowiedzialność usługodawców z tytułu sprzedaży słów kluczy tożsamych 

ze znakami towarowymi w Niemczech  
 
 Analizując orzeczenia sądów niemieckich, odnoszące się do odpowiedzialno-
ści za stosowanie słów kluczy, warto zwrócić uwagę na spór sądowy pomiędzy 
Google a Metaspinner9. W orzeczeniu Sądu Okręgowego w Hamburgu sąd ten 
odrzucił pozew Metaspinnera. W sporze sądowym pomiędzy Nemetschek przeciw 
Google10, zgodnie z wyrokiem sądu Google nie może zostać uznanym odpowie-
dzialnym za naruszenie znaku towarowego przez wyrazy hasłowe, bowiem Google 
sam nie używa spornych słów kluczowych w wyszukiwarkach dla własnej reklamy. 
Odpowiedzialnym za ewentualne naruszenie są bowiem podmioty, które te hasła 
wybierają dla reklamy odesłań do własnych stron internetowych. Sąd też postawił 
pytanie, czy Google jest zobowiązany, by za każdym razem sprawdzać, czy propo-
nowane przez reklamodawcę wyrazy hasłowe nie naruszają czyjegoś tytułu znaku 
towarowego. Zdaniem sądu, w ww. sprawie roszczenie powoda nie dotyczyło sław-
nego znaku towarowego. Google, zaś nie ma żadnego obowiązku, by stale spraw-
dzać wyrazy hasłowe, ponieważ jest to technicznie niewykonalne ze względu na 
dużą popularność tej reklamy, możliwość modyfikacji wyrazów hasłowych wzglę-
dem znaków oraz braku wiedzy co do możliwości istnienia zawartych licencyjnych 
porozumień pomiędzy podmiotami uprawnionymi ze znaku a podmiotami, które 
kupują reklamę w odesłaniach.  

                                                 
7  Pytania opublikowane w Dzienniku Unii Europejskiej Seria C nr 209 z 15 sierpnia 2008. 
8  Opinia rzecznika generalnego M. Poiaresa Madura przedstawiona w dniu 22.09.2009 r. 
9   LG Hamburg, orzeczenie z dnia 22.09.2004 Az. 312 O 324/04. 
10  Nemetschek przeciw Google, Az. 33 O 21461/03. 
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 W orzeczeniu11 z dnia 07.03.2008 sąd we Frankfurcie stwierdził, że działal-
ność Google, polegająca na sprzedaży słów kluczy w wyszukiwarkach, nie narusza 
prawa uprawnionych z tytułu znaków towarowych. W uzasadnieniu wyroku sąd 
stwierdził, iż użycie przez konkurenta jako słów kluczy zastrzeżonych znaków 
towarowych przy wykupie usługi AdWord nie narusza żadnych praw uprawnionych 
z tytułu znaków towarowych. Warunkiem jednak niezbędnym, żeby takie działania 
uznać za zgodne z prawem, jest konieczność oddzielenia odesłań uzyskanych  
z wyników wyszukiwania od odesłań prezentowanych tam w sposób naturalny, to 
jest bez wykupienia słów kluczy. Oddzielenie to powinno ponadto zostać dokonane 
w sposób wyraźny oraz być oznaczone jako przekaz o charakterze reklamowym, 
tak by przeciętny użytkownik sieci mógł się zorientować, że nie ma do czynienia  
z naturalnym wynikiem uzyskanym wskutek wpisania słów kluczy, a podmioty te 
nie są z sobą powiązane.   
 Orzeczenia te całkowicie zaprzeczają dotychczasowej linii orzeczniczej wy-
pracowanej przez sądy europejskie we Francji, pokazując jednocześnie, jak niejed-
norodna jest obecnie linia orzecznicza przy zbliżonym stanie faktycznym w po-
szczególnych krajach. Przy globalnym charakterze Internetu, wraz z trans-
granicznym prowadzeniem działalności gospodarczej w sieci, w przyszłości bę-
dziemy mieli coraz liczniejsze przypadki tego typu.  
 
 
3. Rozważania na temat odpowiedzialności usługodawców za sprzedaż słów 

kluczy w Polsce 
  
 Analizując odpowiedzialność usługodawców z tytułu sprzedaży słów kluczy, 
można ją rozważać od strony podmiotowej i przedmiotowej. Od strony podmioto-
wej możemy wyodrębnić w obrocie profesjonalnym następujące dwie kategorie 
podmiotów odpowiedzialnych. Pierwsza z nich to usługodawcy, druga to usługo-
biorcy. Jak się wydaje, podmioty te winny za swoje czyny odpowiadać na zasadzie 
winy. Wina bowiem stanowi najszerzej stosowaną zasadę odpowiedzialności przez 
ustawodawcę, dominującą w reżimie odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwo-
lonych. Przyjmując dla ww. kategorii podmiotów zasadę winy jako podstawę od-
powiedzialności, przyjmujemy tym samym, iż za stosowanie odesłań i słów kluczy 
odpowiadają jedynie wówczas, gdy szkodę, którą spowodowali, spowodowali w 
sposób zawiniony. Warto wreszcie zwrócić uwagę, iż dla odpowiedzialności z tytu-
łu sprzedaży słów kluczy nie ma ustanowionych obecnie osobnych norm, zasada 
winy bywa traktowana w doktrynie12 jako naczelna zasada odpowiedzialności, zaś 
pozostałe zasady znajdują zastosowanie w szczególnych okolicznościach wskaza-

                                                 
11  OLG Frankfurt, z dnia 26.02.2008 Az 6 W 17/08. 
12  T. Dybowski, w: System prawa prywatnego, t. III, cz.1, s. 201. 
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nych w hipotezie normy ustanawiającej tę odpowiedzialność. Błędem byłoby nato-
miast przypisywanie ww. podmiotom odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Nie-
wątpliwie tak rozumiana odpowiedzialność kładłaby główny akcent na funkcję 
represyjną, niemniej jednak celem prawa cywilnego nie jest karanie sprawcy szko-
dy, a główny akcent winien być rozłożony na funkcję kompensacyjną oraz prewen-
cyjną. Stąd odpowiedzialność ta winna być oparta na zasadzie winy, a funkcja 
kompensacyjna winna być wiodąca, tak by poszkodowany mógł liczyć na pewne  
i pełne wyrównanie uszczerbku w rozsądnym czasie.  
 Rozpatrując odpowiedzialność operatora wyszukiwarki internetowej za sprze-
daż słów kluczy tożsamych ze znakami towarowymi na rzecz podmiotu nieupraw-
nionego do tychże znaków towarowych, należało rozważyć, czy możliwe jest przy-
pisanie odpowiedzialności operatorowi wyszukiwarki za sprzedaż jako słów kluczy 
ciągu znaków odpowiadających znakom towarowym podmiotów trzecich. Moim 
zdaniem, na tak postawione pytanie należy, stosując proeuropejską wykładnię pra-
wa, udzielić odpowiedzi przeczącej. Należy bowiem wykluczyć przypisywanie 
odpowiedzialności operatorowi wyszukiwarki internetowej za zawieranie umów 
sprzedaży słów kluczy odpowiadających zarejestrowanym znakom towarowym  
z przedsiębiorcami, którzy korzystając z tychże słów kluczy, umieszczają odesłania 
w reklamowych wynikach wyszukiwania. Stosując wykładnię logiczną, wskazać 
należy, iż operator wyszukiwarki nie ma możliwości sprawdzenia w trybie rzeczy-
wistym (a w takim zawiera umowy o sprzedaż słów kluczy) w rejestrze, czy okre-
ślony wyraz jest zarejestrowanym znakiem towarowym, a jeżeli jest, to czy ów 
podmiot zawierający z tymże operatorem wyszukiwarki umowę nie jest podmiotem 
uprawnionym do tegoż znaku.  
 W moim przekonaniu, za dochowanie należytej staranności przez operatora 
wyszukiwarki należy uznać żądanie złożenia od przedsiębiorcy, z którym ów opera-
tor zawiera umowę o świadczenie usługi, stosownego oświadczenia woli, że ów 
przedsiębiorca jest dysponentem praw do określonego oznaczenia. Działalność 
operatorów należałoby więc traktować jako nienaruszającą przepisów p.w.p. pod 
warunkiem, iż odesłania o charakterze reklamowym będą oddzielone od odesłań 
uzyskanych z wyników wyszukiwania w sposób naturalny, to jest bez wykupienia 
słów kluczy, oddzielenie to powinno ponadto zostać dokonane w sposób wyraźny 
oraz być oznaczone jako przekaz o charakterze reklamowym. Wówczas ryzyko 
wprowadzenia potencjalnych użytkowników w błąd w rozumieniu art. 296 ust. 2 
p.w.p. będzie moim zdaniem znikome. Oczywiście wyłączenie tejże odpowiedzial-
ności względem operatora nie wyłącza jej względem podmiotu zamawiającego 
usługę. Podobnie ww. działania należy oceniać z punktu widzenia deliktów nie-
uczciwej konkurencji, właściciel wyszukiwarki internetowej będzie zwolniony  
z zarzutu dopuszczenia się deliktu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykaże, że ode-
słania, które były prezentowane w wynikach wyszukiwania, były wyświetlane  
w polu wyszukiwarki oznaczonym jako płatna reklama. Gdyby jednak odsłania te 
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były prezentowane w naturalnych wynikach wyszukiwania, a zostały wykupione 
jako płatna reklama, wówczas konieczna byłaby odmienna ocena działań właścicie-
la wyszukiwarki. Wówczas bowiem przeciętny użytkownik mógłby zostać wpro-
wadzony w błąd co do związku słów kluczy a odesłań prowadzących do stron pod-
miotu pozostającego de facto bez związku z ww. słowami kluczowymi. Podsumo-
wując, we wszystkich przypadkach odpowiedzialności za stosowanie słów kluczy, 
świadczenie odszkodowawcze ma charakter pierwotny, a zarazem główny, zaś 
obowiązek naprawienia uszczerbku powstaje niezależnie od tego, czy przed wyrzą-
dzeniem szkody osobę zobowiązaną do jej naprawienia oraz poszkodowanego łą-
czył jakikolwiek stosunek prawny. Dwie powyższe cechy występujące łącznie wy-
stępują tylko w przypadku odpowiedzialności deliktowej13. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Po przeprowadzeniu analizy judykatury, doktryny oraz ustawodawstwa róż-
nych państw doszedłem do wniosków, iż w Polsce dla oceny działań podmiotów 
stosujących odesłania i słowa klucze należy stosować reguły i zasady odpowie-
dzialności deliktowej, a w przyszłości rozważyć możliwość ograniczenia tejże od-
powiedzialności przepisem szczególnym, np. w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Przyjmując za trafne wnioski, do jakich doszły sądy niemieckie, moż-
na rozważyć w przyszłości przyjęcie szczegółowej regulacji prawnej opartej na 
poniższych zasadach:  

1. Operator wyszukiwarki może prowadzić działalność polegającą na sprze-
daży słów kluczy, jeżeli ta nie narusza prawa uprawnionych z tytułu zna-
ków towarowych; 

2. Operator wyszukiwarki nie może zostać uznany za odpowiedzialnego za 
naruszenie prawa do znaku towarowego przez słowa klucze użyte dla iden-
tyfikacji odesłań podmiotów wykupujących ww. usługę. Operator wyszu-
kiwarki bowiem sam nie używa spornych słów kluczy dla własnej reklamy; 

3. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie ponoszą tylko te podmioty, 
które te hasła wybierają dla reklamy odesłań do własnych stron interneto-
wych; 

4. Operator wyszukiwarki nie jest zobowiązany, by za każdym razem spraw-
dzać, czy proponowane przez reklamodawcę wyrazy hasłowe użyte jako 
słowa klucze nie naruszają czyjegoś prawa do znaku towarowego, chyba że 
słowa klucze odpowiadają sławnym lub renomowanym znakom towaro-
wym; 

                                                 
13  Za: A. Śmieja, System prawa prywatnego, op.cit., s. 343. 
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5. Operator wyszukiwarki nie ma żadnego obowiązku, by stale sprawdzać 
wyrazy hasłowe, ponieważ jest to technicznie niewykonalne ze względu na 
dużą popularność tej formy reklamy, możliwość modyfikacji wyrazów ha-
słowych względem znaków towarowych oraz braku wiedzy co do możli-
wości istnienia zawartych licencyjnych porozumień pomiędzy podmiotami 
uprawnionymi ze znaku a podmiotami, które kupują reklamę w odesła-
niach; 

6. Ww. odpowiedzialność jest wyłączona względem operatora wyszukiwarki, 
jeżeli on niezwłocznie usunie związek słów kluczy i odesłań prowadzących 
do stron podmiotu nieuprawnionego z tytułu znaku towarowego, po powia-
domieniu ww. operatora wyszukiwarki o fakcie, iż użyte słowa klucze na-
ruszają prawo do znaku towarowego uprawnionego; 

7. Działalność operatora wyszukiwarki nie narusza zasad uczciwej konkuren-
cji, jeżeli odesłania identyfikowane przez wykupione słowa klucze są wy-
dzielone w sposób wyraźny od odesłań prezentowanych tam w sposób na-
turalny, to jest bez wykupienia słów kluczy. Wydzielenie to powinno po-
nadto zostać dokonane w sposób wyraźny oraz być oznaczone jako przekaz 
o charakterze reklamowym. 

 Podsumowując omawiany w niniejszym referacie problem badawczy dotyczą-
cy odpowiedzialności deliktowej usługodawców za stosowanie słów kluczy w In-
ternecie, można stwierdzić, iż operator wyszukiwarki nie jest zobowiązany sam  
z siebie szukać ewentualnych naruszeń znaku towarowego przez słowa klucze 
(chyba że słowa klucze odpowiadają powszechnie znanym lub renomowanym zna-
kom towarowym), niemniej jednak gdy zostanie powiadomiony o fakcie takiego 
naruszenia, jest zobowiązany do usunięcia związku: słowo klucz tożsame ze zna-
kiem towarowym, a odesłanie do stron podmiotu nieuprawnionego z tytułu ww. 
znaku towarowego. W przyszłości można byłoby rozważyć wzorowane na wyłą-
czeniu odpowiedzialności z tytułu odesłań względem information tool providers 
wyłączenie odpowiedzialności wobec operatorów wyszukiwarek internetowych za 
sprzedaż słów kluczy w tychże wyszukiwarkach odpowiadających cudzym znakom 
towarowym, pod warunkiem iż ww. wyłączenie nie dotyczyłoby znaków renomo-
wanych oraz powszechnie znanych oraz nie obowiązywałoby w momencie powia-
domienia operatora wyszukiwarki o fakcie naruszenia znaku towarowego przez 
użyte słowo klucz. Natomiast nie należałoby wyłączać odpowiedzialności wzglę-
dem podmiotów kupujących słowa klucze w tychże wyszukiwarkach interneto-
wych. 
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RESPONSIBILITY FOR KEYWORDS ON THE INTERNET 
 

Summary 
 
 Keyword advertising is an essential revenue stream for search engines. Where is 
the legal problem? Provider of space for advertisements, cannot arbitrate trademark 
disputes between advertisers and trademark owners. Advertisers are responsible for the 
keywords and ad text that they choose to use. Google encourage trademark owners to 
resolve their disputes directly with advertisers, particularly because the advertisers may 
have similar advertisements on other sites. 
 

Translated by Krzysztof Moruń 
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ZASTOSOWANIE MODELU EQUAL 4.0 DO OCENY ZŁOŻONYCH SERWISÓW 
INTERNETOWYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Nowoczesne serwisy internetowe charakteryzują się znaczną złożonością 
struktury organizacyjnej, mnogością udostępnianych usług, zróżnicowaniem cha-
rakterystycznych dla nich cech oraz przeznaczeniem. Obok dynamicznie rozwijają-
cych się serwisów szeroko pojętego e-commerce (sklepy internetowe, serwisy au-
kcyjne i porównawcze etc.) funkcjonują także serwisy tematyczne obejmujące 
m.in.: motoryzację, kulturę, rozrywkę, komputery i Internet, marketing, sport, biz-
nes, prawo i finanse. Jednak najczęściej odwiedzaną grupą polskich serwisów są 
portale internetowe. Według wyników badania Megapanel PBI/Gemius w paździer-
niku 2009 roku cztery największe polskie portale, tj. Onet.pl, Wirtualna Polska, 
Interia.pl, Gazeta.pl, zostały odwiedzone kolejno przez 11,5 mln, 9,9 mln, 8 mln  
i 7,4 mln użytkowników1. 
Popularność serwisów internetowych, w tym również portali, jest w pewien sposób 
związana z ich jakością i użytecznością. Badanie jakości serwisu internetowego 
przyczynia się do jego stałego rozwoju i maksymalnego wykorzystania zainwesto-
wanych w witrynę zasobów. Innym ważnym faktem jest to, że według badań ponad 
90% użytkowników serwisów e-commerce rezygnuje z zakupu po trzech nieuda-
nych próbach jego dokonania na danej stronie, a 30% nigdy już nie wraca do witry-

                                                 
1  Wyniki Megapanel PBI/Gemius za październik 2009, Informacja prasowa, 

http://pliki.gemius.pl/Komunikaty/2009/Megapanel/Wyniki_Megapanel_PBI_Gemius_paździer-
nik_2009.doc. 
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ny, w której miała miejsce taka sytuacja2. Wydaje się więc, że jakość strony inter-
netowej i opinia użytkowników na jej temat może mieć bezpośrednie przełożenie na 
liczbę osób ją odwiedzających. 
  
 
1. Modele oceny jakości witryn WWW 
 
 W literaturze wyróżnia się wiele modeli oceny jakości witryn WWW, przy 
czym w przeważającej ich części dane służące ocenie pozyskiwane są od użytkow-
ników metodą ankietową. Wszystkie modele korzystają z wielu wymiarów opisu 
jakości, a różnią się wykorzystywanymi wymiarami, ich liczbą i strukturą. Kryteria 
jakości mogą być podzielone na kategorie i tworzyć strukturę hierarchiczną lub 
występować na jednym poziomie hierarchii. Kategorie oraz kryteria oceny zależne 
są od konkretnego rodzaju witryn, dla których przeznaczony jest model. Jeżeli cho-
dzi o ważność poszczególnych wymiarów, można wydzielić dwie grupy metod. 
Pierwsza grupa wykorzystuje jawne formułowanie przez użytkowników ważności 
dla nich poszczególnych składników jakości witryny. W drugiej grupie ważność 
poszczególnych kryteriów jest równorzędna lub narzucana a priori. Jeżeli chodzi o 
konkretne modele oceny jakości serwisów, najpopularniejsze wśród nich są: Websi-
te Quality Model, SERVQUAL i e-SERVQUAL, SITEQUAL, E-SEQUAL, 
WAES, modele relacyjne oparte, np. na metodzie AHP, eQual. 
 
 
2. Ocena jakości portali internetowych 
 
 W badaniu jakości portali wzięto pod uwagę trzy najpopularniejsze polskie 
portale internetowe, tj. Onet, Wirtualna Polska oraz Interia. Oferują one przede 
wszystkim: serwisy informacyjne, usługi wyszukiwania, hostingi i pocztę elektro-
niczną. Rozwijają także własne platformy telewizji internetowej, autorskie serwisy 
społecznościowe (czat, blogi, witryny randkowe itp.), platformy handlowe (serwisy 
zakupowe, aukcyjne i porównawcze), systemy informacji geograficznej, serwisy 
gier online, RSS, itd.  
 Rozważając wykorzystanie do oceny jednej z omówionych wyżej metod, 
stwierdzono, że większość z nich koncentruje się głównie na badaniu jakości usług 
e-commerce lub e-governement. Potrzebny jest tutaj natomiast model kładący duży 
nacisk na wartość informacyjną serwisów. Powinien on również odzwierciedlać 
perspektywę użytkownika, gdyż niniejsze opracowanie ma na celu zbadanie zależ-
ności pomiędzy liczbą odwiedzin portali a ich postrzeganiem przez internautów. 
Odrzucając modele przeznaczone wyłącznie dla serwisów handlowych, edukacyj-

                                                 
2  http://www.scribd.com/doc/9372111/internetstats compendiummay2008. 
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nych i administracyjnych, rozważono zastosowanie jednego z dwóch modeli: Web-
site Quality Model3 lub eQual4. Każdy z nich spełnia scharakteryzowane wyżej 
oczekiwania, więc wydaje się, że oba mogą względnie skutecznie zostać wykorzy-
stane do oceny serwisów informacyjnych. Niemniej jednak metoda eQual jest bar-
dziej rozbudowana niż WQM i pozwala oceniać zarówno jakość informacji, jak  
i usług, m.in. handlowych świadczonych przez tego typu serwisy, nie pomijając 
jednocześnie kwestii związanych z ich architekturą i użytecznością.  
 
 
3. Zastosowane narzędzie badawcze 
 
 Model eQual ma za zadanie przedstawiać jakość serwisów internetowych  
z perspektywy użytkownika, w związku z czym wykorzystuje metodę ankietową  
w celu uzyskania opinii o serwisie. Ankieta dotycząca portali została przeprowa-
dzona na grupie 60 użytkowników komputerów korzystających z serwisów interne-
towych. Wśród ankietowanych dominowały osoby młode, głównie uczniowie trze-
cich i czwartych klas technikum informatycznego oraz studenci. Taki dobór próby 
badawczej pozwolił ocenić portale pod kątem ich atrakcyjności dla osób mających 
duże doświadczenie w korzystaniu z sieci Internet, biegłych w posługiwaniu się 
komputerem i mediami elektronicznymi oraz świadomymi kwestii bezpieczeństwa 
w sieci. Zgodnie z modelem eQual 4.0 ankieta zawierała 23 twierdzenia dotyczące 
jakości serwisu internetowego, a zgodność każdego twierdzenia ze stanem faktycz-
nym była oceniana w skali od 1 do 7. Ostatnie twierdzenie dotyczyło ogólnej jako-
ści serwisu internetowego, podczas gdy pozostałe z nich odnosiły się do poszcze-
gólnych kryteriów oceny. Struktura grup kryteriów, poszczególnych wymiarów 
oceny oraz należących do nich pytań została przedstawiona na rysunku 1. 
 Kryterium użyteczności w omawianym modelu koncentruje się na sposobie 
postrzegania przez użytkownika strony internetowej i współdziałania z nią. Zawarte 
są tutaj elementy związane z projektem witryny, jej łatwością użytkowania, jako-
ścią systemu nawigowania w serwisie i atrakcyjnością wyglądu. Wymiar interakcji 
z usługami dotyczy jakości korzystania z usług oferowanych przez serwis. W tym 
kryterium pojawiają się kwestie bezpieczeństwa danych przesyłanych do serwisu, 
dostawy zamawianych towarów, personalizacji i komunikacji z usługodawcą. 
Ostatnie już kryterium jakości informacji związane jest z dokładnością informacji, 
sposobem ich przedstawienia i trafnością. 

                                                 
3  G. M. von Dran, P. Zhang, R. Small, Quality Websites: An Application of the Kano Mod-

el to Website Design, Proceedings of the Fifth Americas Conference on Information Systems, 
1999, s. 898-900. 

4  S. J. Barnes, R. T.Vidgen, The eQual Approach to the Assessment of E-Commerce Qual-
ity: A Longitudinal Study of Internet Bookstores, Web Engineering: Principles and Techniques, 
Idea Group Publishing, 2005, s. 161-181. 
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Rys. 1. Struktura grup kryteriów, wymiarów oceny oraz twierdzeń w modelu eQual 4.0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie S.J. Barnes, R.T. Vidgen5, 6. 

 
 
4. Analiza wyników badań 
 
 Pierwszą czynnością wykonaną po zebraniu kolekcji wyników ankiet była ich 
analiza pod kątem rzetelności i wewnętrznej spójności. Konieczność takiego bada-
nia wynika z faktu, że wyniki ankiet zawsze są obarczone pewnym błędem powsta-
jącym z powodu: złego zrozumienia pytań przez ankietowanych, aktualnego nastro-
ju psychicznego ankietowanych, mogącego wpływać na przyznawane w ankiecie 
oceny, złego określenia kryteriów oceny i wynikającej z tego nieprecyzyjności 
wyników7. 
 Do określenia wewnętrznej spójności wyników badania ankietowego posłużo-
no się współczynnikiem alfa-Cronbacha. Przyjmuje się, że spójność wyników jest 
odpowiednia, jeżeli wartość współczynnika alfa wynosi co najmniej 0,7. Wyzna-
czony współczynnik dla poszczególnych grup kryteriów, pojedynczych kryteriów 
oraz całej ankiety przedstawiono w tabeli 1. 
 Z analizy wyników badania rzetelności wynika, że spójność pytań przypisa-
nych poszczególnym kryteriom jest odpowiednia, z wyjątkiem kryterium przystęp-
ności dla serwisów Onet i Interia. Należy zaznaczyć tutaj, że problem ze spójnością 
tego wymiaru oceny jakości pojawia się także w innych pracach8 co może sugero-
wać, że pytania zgrupowane w tym kryterium nie są odpowiednio dobrane. Nie-

                                                 
5  S.J. Barnes, R.T. Vidgen, WebQual: An Exploration of Web Site Quality, Proceedings of 

the Eighth European Conference on Information Systems, 2000. 
6  S.J. Barnes, R.T. Vidgen, The eQual ..., op. cit. 
7  T. Greber, Badanie satysfakcji klienta w kontekście zapewnienia jakości, StatSoft Polska, 

http://www.statsoft.pl/czytelnia/jakosc/jabadaniesatysf4.pdf. 
8   S.J. Barnes, R.T. Vidgen, The eQual ..., op. cit. 
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mniej jednak średnia spójność pytań dla każdego z kryteriów przekracza wartość 
graniczną 0,7, wobec czego można uznać, że wyniki ankiety są spójne wewnętrznie. 

Tabela 1 
 

Analiza wewnętrznej spójności odpowiedzi w ankietach 
 

Alfa Cronbacha 
Kryterium Pytania 

Onet.pl Wp.pl Interia.pl Średnia 
Użyteczność 1-8 0,897 0,872 0,873 0,881 
Użyteczność 1-4 0,895 0,881 0,933 0,903 
Projekt witryny 5-8 0,885 0,758 0,772 0,805 
Interakcja z usługami 16-22 0,834 0,847 0,773 0,818 
Zaufanie 16-18 i 22 0,852 0,825 0,767 0,815 
Przystępność 19-21 0,693 0,762 0,660 0,705 
Jakość informacji 9-15 0,856 0,828 0,852 0,845 
Całość 1-22 0,939 0,919 0,900 0,919 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Kolejnym krokiem badania było wyznaczenie ważonych wyników dla każde-
go portalu. W tym celu obliczono iloczyny wartości ocen i wag uzyskanych od-
dzielnie od każdego badanego, a następnie zsumowano wszystkie wyniki oddzielnie 
dla każdego z twierdzeń. Wyznaczono także średnie wagi każdego z twierdzeń  
i obliczono maksymalną wartość każdego twierdzenia poprzez przemnożenie 
uśrednionych wag i maksymalnej oceny (*7). W oparciu o uzyskane rezultaty wy-
znaczono indeks eQual (EQI, ang. eQual Index), który jest ilorazem uzyskanego 
przez dany portal wyniku i maksymalnego możliwego rezultatu dla danego twier-
dzenia. Wyniki badania jakości portali zawarte są w tabeli 2. 
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Tabela 2 
 

Wyniki badania jakości portali internetowych metodą eQual 4.0 
 

Onet.pl Wp.pl Interia.pl L
p Twierdzenie 

Śr. 
wagi 
kryt. 

Maks. 
wynik Wynik 

ważony 
EQI 
[%] 

Wynik 
ważony 

EQI 
[%] 

Wynik 
ważony 

EQI 
[%] 

1 Myślę, że łatwo można nauczyć się 
operować tą stroną 5,55 38,85 30,23 77,8 31,08 80,0 26,55 68,3 

2 Interakcja ze stroną jest dla mnie pewna 
i zrozumiała 5,60 39,20 29,28 74,7 29,75 75,9 26,07 66,5 

3 Myślę, że strona jest łatwa w nawigacji 6,02 42,12 31,25 74,2 32,03 76,0 29,02 68,9 

4 Myślę, że strona jest łatwa w użyciu 5,87 41,07 30,52 74,3 31,77 77,4 28,90 70,4 

5 Strona ma atrakcyjny wygląd 4,43 31,03 21,00 67,7 21,25 68,5 20,62 66,4 

6 Projekt jest odpowiedni dla typu strony 4,68 32,78 23,87 72,8 25,25 77,0 23,08 70,4 

7 Strona wydaje się profesjonalnie 
wykonana 4,75 33,25 24,13 72,6 25,50 76,7 24,75 74,4 

8 Strona wywołuje we mnie pozytywne 
doznania 4,80 33,60 21,17 63,0 21,05 62,7 18,93 56,3 

9 Dostarcza precyzyjnych informacji 6,30 44,10 26,40 59,9 25,88 58,7 27,02 61,3 
10 Dostarcza wiarygodnych informacji 6,38 44,68 25,20 56,4 27,40 61,3 26,73 59,8 
11 Dostarcza aktualnych informacji 6,38 44,68 34,02 76,1 35,70 79,9 33,08 74,0 
12 Dostarcza trafnych informacji 6,00 42,00 25,17 59,9 26,70 63,6 24,90 59,3 

13 Dostarcza łatwych do zrozumienia 
informacji 5,58 39,08 29,68 75,9 30,25 77,4 27,88 71,3 

14 Dostarcza informacji odpowiednio 
szczegółowych 5,45 38,15 25,12 65,8 24,93 65,4 23,87 62,6 

15 Dostarcza informacji w odpowiedniej 
formie 5,30 37,10 24,77 66,8 24,90 67,1 24,43 65,9 

16 Ma dobrą reputację 4,80 33,60 23,88 71,1 22,67 67,5 22,35 66,5 

17 Czuję, że transakcje przeprowadzane za 
jej pomocą są bezpieczne 5,65 39,55 25,33 64,1 24,93 63,1 23,95 60,6 

18 Moje osobiste dane przesyłane do tej 
strony są bezpieczne 6,12 42,82 29,15 68,1 27,88 65,1 27,60 64,5 

19 Wywołuje wrażenie personalizacji 5,12 35,82 20,30 56,7 21,12 58,9 19,50 54,4 

20 Wydaje się, że strona tworzy społecz-
ność wirtualną 3,62 25,32 15,55 61,4 15,02 59,3 14,88 58,8 

21 Komunikacja z twórcami strony jest 
łatwa 4,07 28,47 15,60 54,8 15,48 54,4 15,88 55,8 

22 

Jestem przekonany, że towary/usługi 
oferowane na tej stronie zostaną mi 
dostarczone w przypadku ich zamówie-
nia 

5,53 38,73 26,98 69,7 26,45 68,3 26,08 67,3 

23 Ogólna ocena strony 7 49,00 33,31 67,9 33,77 68,9 30,27 61,8 
 Ogólna ocena użyteczności 5,76 161,23 121,28 75,2 124,63 77,3 110,53 68,6 
 Ogólna ocena projektu witryny 4,67 130,67 90,17 69,0 93,05 71,2 87,38 66,9 
 Ogólna ocena jakości informacji 5,91 289,80 190,35 65,7 195,77 67,6 187,92 64,8 
 Ogólna ocena zaufania 5,52 154,70 105,35 68,1 101,93 65,9 99,98 64,6 
 Ogólna ocena przystępności 4,27 89,60 51,45 57,4 51,62 57,6 50,27 56,1 
 Wynik 1-22  826,00 558,60 67,6 567,00 68,7 536,08 64,9 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Wyniki badania jakości portali wskazują, że najwyżej oceniany przez ankie-
towanych był portal Wp.pl, który wg wskaźnika EQI uzyskuje 1% przewagi nad 



Zastosowanie modelu eQual 4.0… 687

portalem Onet.pl. Serwis Interia.pl zajmował ostatnią pozycję wśród badanych, 
tracąc do lidera blisko 4%. Przewaga serwisu Wp.pl nad Onet.pl jest zaskoczeniem 
ze względu na fakt, że według badań Megapanel PBI/Gemius to ten drugi ma więk-
szą liczbę użytkowników. Tymczasem według przeprowadzonego badania Onet.pl 
okazuje się najlepszy tylko pod względem kryterium zaufania. Może to wskazywać, 
że związek pomiędzy jakością portalu a liczbą jego użytkowników nie jest tak ści-
sły, jak mogłoby się wydawać. Pewnym wytłumaczeniem tej sytuacji może być 
dobór do badań autorskich specyficznej próby badawczej, tj. głównie osób mło-
dych, podczas gdy badania Megapanel PBI/Gemius obejmują wszystkich internau-
tów. Jeszcze innym wytłumaczeniem może być zbyt mała próba badawcza, obejmu-
jąca 60 osób, chociaż powyższy wynik wyklarował się już podczas analizy pierw-
szej grupy otrzymanych ankiet, a kolejne tylko potwierdzały uzyskane rezultaty. 
Niemniej pewien związek pomiędzy jakością portali a liczbą ich użytkowników 
istnieje, na co wskazuje ostatnia pozycja w badaniu serwisu Interia.pl oraz niezbyt 
duża przewaga serwisu Wp.pl nad portalem Onet.pl. 
 Porównując wskaźnik EQI dla ogólnej oceny witryny uzyskanej od każdego 
użytkownika z otrzymanym wskaźnikiem jakości łącznej dla 22 twierdzeń łatwo 
zauważyć dużą zgodność tych dwóch wartości. Dla portali Onet.pl i Wp.pl różnice 
pomiędzy tymi dwoma wartościami wynoszą kolejno 0,35% (67,98%-67,63%) oraz 
0,29% (68,93%-68,64%). Różnica ta jest nieco większa dla serwisu Interia.pl, dla 
którego wynosi ona 3,11%. Niewielkie wartości tych różnic wskazują, że zbiór 
kryteriów i twierdzeń modelu eQual 4.0 we względnie dużym stopniu odzwiercie-
dla jakość portali postrzeganą przez użytkowników. 
 Najważniejsza dla ankietowanych jest jakość informacji publikowanych na 
łamach portali. Wynika to z faktu, że portale internetowe od początku swojego 
istnienia pełnią przede wszystkim funkcję informacyjną i przez taki pryzmat patrzą 
na nie użytkownicy Internetu. Wydaje się jednak, że obecnie mało istotne składniki 
portali mogą zyskiwać na znaczeniu wraz z upływem czasu.  
 
 
Podsumowanie 
 
 W literaturze funkcjonuje wiele metod pozyskiwania opinii o serwisach inter-
netowych oraz duża liczba modeli oceny ich jakości. W wyniku badania okazało 
się, że związek pomiędzy postrzeganą przez użytkowników jakością portali a liczbą 
ich użytkowników istnieje, ale nie jest on tak ścisły, jak mogłoby się wydawać. 
 Nawiązując do samego modelu eQual 4.0, można stwierdzić, że obecnie sto-
sunkowo wiernie odzwierciedla on postrzeganie przez użytkowników ogólnej jako-
ści portali w rozbiciu na poszczególne kryteria, ale widoczne są w nim problemy ze 
spójnością twierdzeń dla kryterium przystępności. Nie uwzględnia on także takich 
elementów jak rosnąca multimedialność portali, które rozwijają własne platformy 
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telewizji internetowej czy też gier online, wobec czego w niedalekiej przyszłości 
może się on okazać zupełnie nieprzydatny w tym zastosowaniu. Brak jest w nim 
także kryteriów oceny mechanizmów wyszukiwawczych w portalu. Przyglądając 
się funkcjonującym w literaturze modelom oceny jakości serwisów internetowych, 
należy mieć na uwadze, że większość z nich jest przeznaczona do oceny specyficz-
nego typu witryn. Są tutaj obecne przede wszystkim modele do oceny serwisów  
e-commerce. Widoczny jest jednak niedobór modeli, za pomocą których można 
wszechstronnie oceniać serwisy zawierające tak wiele składników i funkcjonalno-
ści, jak portale internetowe. 
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MODEL EQUAL 4.0 IN THE EVALUATION OF WEBSITES 
 
 

Summary 
 
 The article is dealing with the problem of the quality assessment in web portals 
and the connection of quality with the number of users. The majority of existing models 
of the quality assessment is adapted to the evaluation of e-commerce services, but it is 
hard to find the method for web portals quality assessment. Nevertheless from existing 
methods they chose one which seems most suitable for this destination and with her 
help a quality of three biggest web portals in Poland was examined. 
 

Translated by Paweł Ziemba 
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PROCESY INTEGRACJI W GOSPODARCE SIECIOWEJ 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Gospodarka sieciowa rozwija się dynamicznie niezależnie od przewidywa-
nych zagrożeń. Pionierzy gospodarki sieciowej potwierdzają, że warto poszukiwać 
ciągle nowych rozwiązań stanowiących dźwignię rozwoju społecznego i ekono-
micznego na przełomie XX i XXI wieku. Niewątpliwie zwrócenie szczególnej 
uwagi na technologie ICT jest bardzo istotne, choć wykorzystanie ICT samo  
w sobie nie jest źródłem osiągania korzyści ekonomicznych w gospodarce siecio-
wej. Poziom tych korzyści zależy w znacznej mierze od zasięgu zmian organizacyj-
nych wynikających ze strategii gospodarczej i informatycznej oraz wytyczonych 
celów, struktur organizacyjnych, a przede wszystkim procesów biznesowych. 
 
 
1. Paradygmaty w ekonomii 
 
 Profesor R. Krupski przestrzega, że „pisanie o paradygmacie w naukach spo-
łecznych jest zajęciem wielce ryzykownym. Nauki te bowiem są głęboko uwarun-
kowane cywilizacyjnie, kulturowo”1. Niemniej zdaniem autorek nie sposób pomi-

                                                 
1  R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, Wydawnictwo Aka-

demii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 445. 
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nąć tych kwestii wobec tak gwałtownych przemian cywilizacyjnych, których jeste-
śmy świadkami. Niewątpliwie jesteśmy także świadkami zmiany paradygmatów  
i podejść w ekonomii, i właśnie dlatego warto ciągle przyglądać się poszukiwaniom 
wybranych autorytetów. Istotną perspektywę do wszelkich rozważań o gospodarce 
gwarantuje stanowisko profesora L.W. Zachera, który podkreślając, że zmienność 
zjawisk gospodarczych występuje od zawsze i jest rzeczą normalną, jednocześnie 
zachęca do zrozumienia, czym są składniki, powiązania i mechanizmy transformu-
jącego się obecnie światowego ładu gospodarczego. Afirmuje powstawanie nowych 
konceptów dotyczących zmienności, które są rozwijane w teorie, modele, wizje, 
projekty polityki gospodarczej, strategie gigantów ekonomicznych, ideologiczne 
koncepcje itp. Wśród konceptów powstałych w ostatnich dekadach wyróżnia m.in. 
takie jak gospodarka sieciowa, gospodarka oparta na wiedzy, a także gospodarka 
globalna. W opinii L.W. Zachera „Koncepty te odzwierciedlają nie tylko mody w 
naukach ekonomicznych (oraz w publicystyce i polityce), ale odzwierciedlają też 
pewne nowe charakterystyki społecznego procesu gospodarowania. Warto się za-
tem zastanowić, w jakich do siebie relacjach pozostają, w jakim kierunku są nachy-
lone, na ile nakładają się na siebie, na ile są specyficzne; wreszcie jakie realne tren-
dy cywilizacyjne, naukowe i techniczne, polityczne i społeczne odzwierciedlają  
i jak je – na zasadzie sprzężenia zwrotnego – współkształtują”2. 
 Wśród ujęć problemów paradygmatu w kontekście nauk organizacji i zarzą-
dzania R. Krupski wyróżnia te, które podkreślają ważność kategorii epistemolo-
giczno-metodologicznych lub modele-metafory. Do zaprezentowania swoich ob-
serwacji wykorzystał okazy paradygmatyczne stanowiące jeden ze składników 
matrycy interdyscyplinarnej w konwencji T.S. Kuhna3, eksponując zmianę triady 
„strategia – struktura – systemy” na triadę „cel – procesy – ludzie”. Badania autorek 
potwierdzają tę zmianę, którą można sformułować w postaci trzech zasad zmiany 
(rys. 1): zz1 – mniej strategii, więcej celów, zz2 – proces zamiast struktury, zz3  
– ludzie, a nie systemy. Wiele światowych autorytetów, a w szczególności amery-
kańskich podziela to stanowisko, ale wydaje się, że sprawczo najskuteczniejszy był 
M. Hammer wyjaśniający, jak organizacje skoncentrowane na procesach zmieniają 
naszą pracę i życie oraz głosi niestrudzenie od 1996 roku o konieczności przepro-
jektowania procesów organizacyjnych. 
 
                                                 

2  L.W. Zacher, Zmienność zjawisk gospodarczych. Koncepty, trendy, polityki, Wyższa 
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, www.tiger.edu.pl/konfe-
rencje/kwiecien2003/abstracts/Zacher.doc 

3  Według T.S. Kuhna składnikami matrycy interdyscyplinarnej są: symboliczne uogólnie-
nia, modele, okazy. Symboliczne uogólnienia – to w szczególności wyrażenia, z których grupa 
korzysta w sposób nieproblematyczny i które mogą być od razu ujęte w jakąś formułę logiczną. 
Są to formalne lub gotowe do formalizacji składniki matrycy interdyscyplinarnej. Modele dostar-
czają grupie preferowanych przez nią analogii. Okazy to konkretnie rozwiązania poszczególnych 
problemów, uznane przez grupę za paradygmatyczne w normalnym sensie tego słowa. 
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Rys. 1. Okazy paradygmatyczne 

Źródło: na podst. R. Krupski, op.cit., s. 445. 

 

 
 

Rys. 2. Dyfuzja wiedzy jawnej i niejawnej 

Źródło: K. Perechuda, op.cit., s. 10. 

 
 Natomiast profesor K. Perechuda uznał za właściwe wyeksponowanie, że 
instrumentami nowoczesnego modelowania działalności gospodarczej jest globali-
zacja i wirtualizacja, ale także są nimi technologie informacyjne4. Według niego 
istotę nowoczesnych wektorów optymalizacji działalności gospodarczej przedsta-
wia rysunek 2, który obrazuje, że osią zachowania przewagi konkurencyjnej jest 
wiedza, a ściślej dyfuzja wiedzy niejawnej i jawnej. Badania autorek także potwier-
dzają zmianę tradycyjnych wektorów przychód i koszty na wektory globalizacja  
i wirtualizacja, które mają ścisły związek ze zjawiskiem asymetrii informacji zgłę-
bionym przez J. Stiglitza, laureata nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2001 

                                                 
4  Globalizacja, wirtualizacja i technologie informacyjne nie są instrumentami nowymi dla 

osób uczestniczących w rozwoju informatyki, gdyż są one weryfikowane w praktyce od ponad 
pół wieku. 
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roku oraz z koniecznością rozwoju ekonomiki informacji ukształtowanej przez  
J. Oleńskiego. 
 Natomiast B. Klimczak eksponuje paradygmat jedności aspektów ekonomicz-
nych i moralnych stanowiący powrót do historii myśli ekonomicznej. Podkreśla, że 
od czasów starogreckich do XIX wieku przy badaniach zjawisk i procesów gospo-
darczych nie unikano ocen moralnych i kierowania się wartościami etycznymi oraz 
formułowania norm działania gospodarczego. Autorki także sięgnęły do korzeni, tj. 
do filozofii – królowej nauk, poszukując wyjaśnień etycznych w kontekście osią-
gnięć informatycznych i kierunków ich komercjalizacji. Bezwzględną diagnozę 
nieetycznych praktyk nadużywających globalnej idei transformacji przedsiębior-
stwa i gospodarki narodowej w kontekście „złej informacji” opublikował J. Stiglitz, 
aczkolwiek podobnych głosów nie brakuje na całym świecie. Niewątpliwie w wa-
runkach naszego kraju sukcesem oraz ogromną zasługą B. Klimczaka i środowiska 
myślącego podobnie jest powstanie, a także upowszechnianie fundamentu w postaci 
etyki gospodarczej5. 
 
 
2. Gospodarka sieciowa 
 
 Niewątpliwie gospodarkę sieciową charakteryzuje nakładanie się wielu sieci: 
rynkowej, konkurencyjnej, kooperacyjnej, formalno-prawnej, politycznej, społecz-
nej. Bezdyskusyjne jest także, że kluczowym podmiotem gospodarki sieciowej jest 
przedsiębiorstwo sieciowe. Istotę przedsiębiorstwa sieciowego oddaje dobrze defi-
nicja sprowadzająca je do zbioru „niezależnych w sensie prawnym jednostek go-
spodarczych, realizujących różnorodne przedsięwzięcia i projekty koordynowane 
przez firmę-integratora, która posiada wyróżniające (kluczowe, podstawowe) kom-
petencje”6. Podkreślić tutaj należy aspekt kreowania wartości poprzez samoklono-
wanie się sieci, które jest III fazą transformacji w gospodarce sieciowej zobrazowa-
ną na rysunku 3. Ponadto ważne jest, że wszelka kreacja wartości odbywa się  
w warunkach luki wiedzy typowej dla przedsiębiorstwa sieciowego zgodnie z ten-
dencjami objaśnionymi na rysunku 4. 

                                                 
5  B. Klimczak, Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara 

Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003. 
6  K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozy-

cja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, http://www.wiedzainfo.pl/pre-
zentacje/218/dyfuzja_wiedzy_w_przedsiebiorstwie_sieciowym.html?strona=1 
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Rys. 3. III faza transformacji w gospodarce sieciowej  

Źródło: K. Perechuda, op.cit., s. 24.  

 

 
 

Rys. 4. Luka wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym 

Źródło: K. Perechuda, op.cit., s. 22. 
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 Oczywiście w III fazie rozwoju firmy nadal działalność w gospodarce jest 
realizowana w interakcjach personalnych przybierających formy transakcji, współ-
pracy i konkurencji (rys. 5). Transakcje dochodzą do skutku, ponieważ interesy są 
uzgadniane. Współpraca występuje przede wszystkim podczas pracy, aczkolwiek 
podział czynności wewnątrz przedsiębiorstwa sieciowego jest znakomicie trudniej-
szy, gdyż odbywa się w ramach zawartych umów wymagających współdziałania 
różnych ludzi z różnych firm. Niewątpliwie w przedsiębiorstwie sieciowym wystę-
puje także trzecia forma kontaktowania się ludzi podczas działalności gospodarczej, 
jaką jest konkurencja. Chyba warto przywołać tutaj model doskonalej konkurencji 
stanowiący dorobek neoklasycznej ekonomii, która wypracowała model koordyna-
cji rynkowej przedstawiony na rysunku 5.  
 Nie umniejszając znaczenia interakcji w formach transakcji i współpracy  
w gospodarce sieciowej, warto zaakcentować złożoność interakcji personalnych  
w formie konkurencji. Rysunek 6 stanowi uproszczoną interpretację graficzną pro-
stej idei modelu doskonałej konkurencji, który przyjmuje dwa istotne założenia:  
o dążeniu osób gospodarujących do realizacji własnych interesów oraz o istnieniu 
instytucjonalnych ram ograniczających postawy egoistyczne. Symbolicznie obszary 
właściwe dla tych założeń po połowie zajmują całą przestrzeń konkurencji zidenty-
fikowaną dla aktualnego stanu przedsiębiorstwa sieciowego (zamkniętą okręgiem). 
 

 
 
Rys. 5. Formy interakcji personalnych podczas działalności w gospodarce 

Źródło: opracowanie własne.  
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Rys. 6. Model doskonałej konkurencji 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Oczywiście decydującym potencjałem są instytucjonalne ramy oddziaływania 
na postawy egoistyczne (prawa połowa). W modelu instytucje są rozumiane jako 
„normatywne twory, których zadaniem jest bądź regulowanie konfliktowych intere-
sów własnych, bądź koordynowanie działalności poszczególnych osób. Stanowią 
one normy nakazujące lub zakazujące określonych czynów i ustalają wzorce postaw 
oraz działań. Instytucje te mogą mieć formę zwyczaju, moralności i prawa”7.  
W modelu doskonałej konkurencji zdolności do regulowania lub koordynowania 
mają: instytucja własności prywatnej oraz instytucja rynku. Analiza tego modelu 
wskazuje nie tylko na wyolbrzymianie znaczenia instytucji własności i rynku dla 
powstawania ładu ekonomicznego. Wskazuje również, iż instytucje są niezbędne, 
aby osoby gospodarujące mogły dążyć do realizacji własnych interesów. 

                                                 
7  B. Klimczak, op. cit., s. 14. 
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3. Strategia gospodarcza i informatyczna 
 
 Rysunki 3, 4 i 5 uwypuklają znaczenie i integracyjną rolę firmy-integratora 
(Fi) w gospodarce sieciowej. Symbolicznie odzwierciedlają one kontekst kreatyw-
ności inicjatywnej podczas tworzenia głównej struktury przedsiębiorstwa sieciowe-
go (przynajmniej na poziomie Kn kooperantów pierwszego stopnia). Ukazują więc 
kontekst strategii gospodarczej i informatycznej, w których nie bez znaczenia jest 
sposób uzgadniania interesów (transakcje), podziału zadań (współpraca i konkuren-
cja) oraz komunikowania się i zasady dystrybucji wiedzy (w tym także aspekt kon-
trolowanej luki wiedzy). Niewątpliwie ważne są cechy zaawansowanego wykorzy-
stania sieci komputerowych w przedsiębiorstwie sieciowym, co autorki badają  
w sensie metodologicznym, metodycznym i technologicznym od wielu lat. Acz-
kolwiek technologie informacyjne umożliwiają wspieranie przedsiębiorstwa sie-
ciowego bez ograniczeń, to niestety zarówno w teorii, jak i w praktyce daleko do 
optymalnych rozwiązań w zastosowaniach sieci komputerowych w gospodarce 
sieciowej. 
 Wydaje się, że okazy paradygmatyczne zilustrowane na rys. 1. są pomocne  
w zrozumieniu odrębności tradycyjnych i sieciowych rozwiązań (w gospodarce  
i przedsiębiorstwie). Funkcjonowanie sieci komputerowej w tradycyjnym przedsię-
biorstwie jest prostsze od potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstwa sieciowego. Oczy-
wiście nie trzeba rezygnować z tradycyjnej triady rozwiązań potrzeb przedsię-
biorstw „strategia – struktura – systemy” (do której informatycy są przyzwyczaje-
ni), ale pamiętać trzeba o triadzie „cel – procesy – ludzie” (która dla informatyków 
nie jest nowością). Wydaje się, że tajemnica leży w sprawnej harmonizacji strategii 
gospodarczej i informatycznej, a w konsekwencji harmonizacji celów. Niemniej 
podkreślić trzeba, że skuteczność tej harmonizacji jest związana ze stosowaniem 
trzech zasad zmiany (rys. 1): zz1 – mniej strategii, więcej celów, zz2 – proces za-
miast struktury, zz3 – ludzie, a nie systemy. W niniejszym opracowaniu autorki 
pragną podkreślić pragmatyczne znaczenie zasady zz2, ale nie tylko w odniesieniu 
do rozwiązań informatycznych. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Funkcjonowanie gospodarki sieciowej jest uzależnione od sprawności funk-
cjonowania firmy-integratora. Sprawność ta jest bardzo silnie uzależniona od 
wszystkich istotnych cech przedsiębiorstwa sieciowego, do których należą przede 
wszystkim: dobrowolność przystąpienia do sieci, równoległa realizacja różnorod-
nych projektów i przedsięwzięć gospodarczych, kompatybilność kompetencji, prze-
nikanie się z innymi sieciami, coraz krótsze cykle życia produktów i usług, duży 
potencjał w zakresie organizacyjnego uczenia się. Przez ostatnie 200 lat struktury 
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organizacyjne przedsiębiorstw były oparte na zadaniach, natomiast procesy wymy-
kały się spod kontroli. Różnica między zadaniem a procesem jest taka, jak między 
częścią a całością. Zadanie to fragment pracy, natomiast proces to powiązana grupa 
zadań, których wspólny rezultat stanowi wartość dla klienta8. Niewątpliwie istotą 
przedsiębiorstwa sieciowego jest zarządzanie procesami, a w przypadku firmy-
integratora kluczowe są procesy integracji. 
 Warto jednak przypomnieć, że stosowanie programów naprawczych przedsię-
biorstw zorientowanych na proces grało główną rolę w odzyskaniu konkurencyjno-
ści przez firmy amerykańskie oraz w ożywieniu gospodarki amerykańskiej lat 
dziewięćdziesiątych. W wyniku zwracania uwagi na procesy uzyskano poprawę  
o rząd wielkości w szybkości, dokładności, elastyczności, jakości, serwisie oraz  
w kosztach. Niemniej trzeba dodać, że choć zorientowane na proces metody napra-
wy uratowały korporacje amerykańskie, to jednocześnie zaczęły je niszczyć. Wysu-
nięcie procesów na pierwsze miejsce podkopało same podstawy tradycyjnej organi-
zacji. Nowe sposoby pracy zdumiewająco poprawiły funkcjonowanie, ale były 
niezgodne z istniejącą organizacją, czyli ze strukturą, ludźmi, stylem zarządzania, 
kulturą, systemami wynagradzania, systemami pomiaru i tym podobnym. Tak więc 
z jednej strony fascynującym doświadczeniem jest zarządzanie procesami w przed-
siębiorstwie sieciowym, a procesami integracji w szczególności. Z drugiej strony 
jawi się wiele zagrożeń, które warto przewidywać i uprzedzać działaniami niwelu-
jącymi. 
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INTEGRATION PROCESSES IN NETWORK ECONOMY 
 
 

Summary 
 
 Network economy develops dynamically, therefore the authoresses watched the 
search of chosen authorities as for the change of paradigms and approaches in economy. 
Authoresses displayed the meaning of company-integrator effectiveness in network 
company. They attempted to find the essence of transformation in network economy 
related to the gap and diffusion of knowledge and the model of forms of personal inter-
actions and perfect competition particularly. The effectiveness of transactions, collabo-
rations and competition are indispensible for integration and coordination. The attempt 
to recognize the integration processes are subordinate to the rules of changes, directed 
from strategies to aims, from structure to processes and from systems to people.  
 

Translated by Piotr Kulawczuk 
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DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU 
TELEINFORMATYCZNEGO W ŚWIETLE NOWELIZACJI KODEKSU 

POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W bieżącym roku po raz pierwszy w historii polskiego wymiaru sprawiedli-
wości wprowadzono możliwość dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych za po-
średnictwem rozwiązań teleinformatycznych. Pozwoliła na to nowelizacja kodeksu 
postępowania cywilnego1 polegająca na dodaniu m.in. działu VIII pt. Postępowania 
elektroniczne, która stała się obowiązującym prawem od dnia 1 stycznia 2010 r. 
Analizowana zmiana została przeprowadzona w oparciu o doświadczenia innych 
państw, w których uprzednio dopuszczono możliwość zgłaszania roszczeń w posta-
ci elektronicznej z jednoczesnym uproszczeniem trybu wnoszenia i rozpoznawania 
roszczeń. Tego rodzaju rozwiązanie zostało przewidziane chociażby w prawodaw-
stwie Anglii i Walii,2 gdzie począwszy od 2001 r. sąd właściwy dla hrabstwa Nor-
thampton (Northampton County Court) rozpoznaje sprawy o roszczenia dotyczące 
określonej kwoty pieniężnej (do 100.000 funtów i wyrażone w funtach − tzw. sys-
tem Money Claim)3.  

                                                 
1  Ustawa zmieniająca k.p.c. z dnia 9 stycznia 2009 r. opubl. Dz.U. nr 26, poz. 156. 
2  Cz. 7 Kodeksu postępowania cywilnego obowiązującego w Anglii i Walii (Civil Proce-

dure Rules). 
3  W 2007 r. liczba rozpoznanych spraw wyniosła 152.000 i w dalszym ciągu wzrasta, 

www.hmcourts-servive.gov.uk/cms/mcol.html 
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  Novum, wprowadzone przez wskazane powyżej przepisy zmieniające kodeks 
postępowania cywilnego, odzwierciedla wskaźnik wykorzystania technologii in-
formacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domo-
wych – 95% przedsiębiorstw korzysta z komputerów, w tym 93% tychże ma dostęp 
do Internetu; w przypadku gospodarstw domowych odsetek ten wynosi ok. 48%4.  
 Przedmiotowa nowelizacja łączy się ponadto z ogólną tendencją do przyspie-
szenia toku postępowań w sprawach cywilnych, charakteryzujących się znaczną 
przewlekłością. W tym miejscu podkreślenia wymaga, iż liczba spraw cywilnych 
(także o charakterze gospodarczym) rozpoznawanych corocznie przez sądy w Pol-
sce przekracza 5 mln5. Postępowanie w systemie teleinformatycznym generuje 
także niższe koszty, bowiem ustawodawca przewidział niższe stawki opłat sądo-
wych w przypadku spraw rozpoznawanych w tym systemie. 
 
 
1. Funkcja i charakterystyka postępowania upominawczego  

oraz elektronicznego postępowania upominawczego 
 
 Środkiem do przyspieszenia rozpoznawania spraw cywilnych dotyczących 
roszczeń wyrażonych w konkretnej kwocie pieniężnej jest m.in. postępowanie 
upominawcze, w ramach którego dochodzący roszczenia może uzyskać nakaz za-
płaty wydany przeciwko pozwanemu. Prawomocny nakaz zapłaty wydany w postę-
powaniu upominawczym przez sąd6 i zaopatrzony w klauzulę wykonalności stano-
wi tytuł wykonawczy, na podstawie którego wierzyciel może żądać wszczęcia po-
stępowania egzekucyjnego skierowanego wobec dłużnika. Nakaz zapłaty nie może 
zostać wydany w tym trybie, jeżeli roszczenie jest oczywiście bezzasadne lub budzi 
wątpliwości, a także gdy zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajem-
nego lub gdy nie jest znane miejsce pobytu pozwanego, albo gdy doręczenie mu 
nakazu nie może nastąpić w  Polsce – art. 499 k.p.c. Jeżeli na podstawie pozwu  
i załączonych doń dowodów sąd nabierze wątpliwości odnośnie do zasadności wy-
dania nakazu zapłaty, przewodniczący skieruje sprawę do rozpoznania na rozprawie 
w trybie zwykłym, w przeciwnym wypadku zostanie wydany nakaz zapłaty.  

                                                 
4  Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach  

i gospodarstwach domowych w 2008 r., raport GUS, Warszawa 2008 r. 
5  Dotyczy zarówno spraw cywilnych rozpoznawanych w postępowaniu procesowym, jak 

też nieprocesowym, z wyłączeniem spraw rodzinnych oraz spraw z zakresu prawa pracy i ubez-
pieczeń społecznych; np. w 2007 r. liczba wniesionych spraw cywilnych wyniosła 5 040 201, zaś 
w 2007 r. wzrosła do 5 608 180 – dane udostępniane przez Wydział Statystyki Ministerstwa 
Sprawiedliwości, tab. I Ewidencja spraw według działów prawa w sądach powszechnych w 2006 
i 2007 r., www.ms.gov.pl 

6  W zależności od wysokości zgłoszonego roszczenia może to być sąd rejonowy lub sąd 
okręgowy. 
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 Elektroniczne postępowanie upominawcze, jako odmiana postępowania upo-
minawczego skrótowo zarysowanego powyżej, cechuje kilka zasadniczych różnic. 
De lege lata możliwość wnoszenia pozwu w elektronicznym postępowaniu upomi-
nawczym została zasadniczo ograniczona do roszczeń o charakterze pieniężnym, tj. 
przypadków, gdy przedmiotem żądania jest wyłącznie określona kwota pieniężna7 
(art. 498 § 1 k.p.c. w zw. z art. 505 28k.p.c.). Roszczenia te są rozpoznawane bez 
względu na wartość przedmiotu sporu w jednym miejscu przez tzw. e-sąd, którym 
jest Sąd Rejonowy w Lublinie, XVI Wydział Cywilny8. W postępowaniu tym nie 
znajdują zastosowania przepisy dotyczące postępowań odrębnych, np. dotyczących 
spraw gospodarczych, co oznacza, iż w tym trybie nie zadziała chociażby mecha-
nizm prekluzji dowodowej. Czynności procesowe w postępowaniu upominawczym 
podejmowane są przez sąd bądź też przez referendarza sądowego. Co istotne jed-
nak, nie tworzy się w analizowanym wypadku tzw. akt papierowych, lecz doku-
menty wytworzone w toku postępowania przez sąd bądź referendarza mają postać 
danych teleinformatycznych opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym 
w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicz-
nym9 − art. 50530 § 2 k.p.c. Oznacza to możliwość dokonania przez stronę czy też 
jej pełnomocnika wglądu do akt sądowych za pomocą systemu teleinformatyczne-
go. Archiwizacja akt sądowych spraw rozpatrzonych w tym trybie następuje po-
przez przechowywanie danych elektronicznych.  
 Postępowanie upominawcze w postaci elektronicznej ma charakter dobrowol-
ny, stanowi wybór powoda, skorzystanie jednak z tej ścieżki wyłącza w razie nie-
powodzenia możliwość skorzystania z tradycyjnego postępowania upominawczego. 
Nieuzyskanie nakazu zapłaty w tym trybie oznacza bowiem, że sprawa kierowana 
jest do rozpoznania w trybie zwykłym.  
 Kwestie techniczne dotyczące sposobu komunikacji w systemie teleinforma-
tycznym pomiędzy stronami i sądem reguluje m.in. rozporządzenie ministra spra-
wiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz spo-
sobu posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu 
upominawczym10. W celu założenia konta (stanowiącego zbiór danych użytkowni-
ka) należy dokonać rejestracji na stronie teleinformatycznej e-sądu, polegającej na 
podaniu imienia (imion) i nazwiska, numeru PESEL, numeru dokumentu tożsamo-
ści, a także miejsca urodzenia, adresu poczty elektronicznej, adresu do korespon-
dencji. Należy przy tym wskazać nazwę użytkownika i hasło, po czym następuje 
automatyczna weryfikacja w ciągu 2 dni roboczych imion, nazwiska oraz numeru 

                                                 
7  W przypadku innego rodzaju roszczeń postępowanie upominawcze jest możliwe, gdy 

przepis szczególny wyraźnie dopuszcza taką ewentualność. 
8  www.e-sad.gov.pl 
9  Dz.U. nr 130, poz. 1450. 
10  Dz.U. nr 226, poz. 1830. 
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PESEL w zbiorze PESEL - § 3 ust. 1 rozporządzenia. Dalsze wymagania przewi-
dziane zostały dla zawodowych pełnomocników stron, będących radcami prawny-
mi, adwokatami, radcami prawnymi Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz 
rzecznikami patentowymi.  
 Przedmiotowe postępowanie inicjuje pozew wniesiony przez zgłaszającego 
żądanie (tj. powoda) w postaci dokumentu teleinformatycznego opatrzonego podpi-
sem elektronicznym, przy czym wymóg opatrzenia pism podpisem elektronicznym 
dotyczy także innych niż pozew pism procesowych – art. 126 § 5 k.p.c. Dalsze 
pisma procesowe powoda niewniesione drogą elektroniczną nie wywołują skutków 
prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu. Wniesienie pozwu za 
pomocą systemu teleinformatycznego determinuje tym samym sposób składania 
pism procesowych przez powoda, a zatem wyklucza możliwość wnoszenia pism  
w innej niż teleinformatyczna postaci – art. 50531 § 1 k.p.c. W przypadku narusze-
nia tego obowiązku przez powoda i złożenia pisma w formie dokumentu pisemne-
go, sąd lub referendarz właściwy w sprawie nie nada pismu dalszego biegu, co 
może się łączyć z niekorzystnymi skutkami dla powoda, włącznie z umorzeniem 
postępowania. Przeciwnik procesowy (tj. pozwany) może skorzystać ze ścieżki 
teleinformatycznej, przedstawiając swoje stanowisko w sprawie albo z tradycyjnej 
drogi wnoszenia pism, jednakże od momentu wniesienia przez pozwanego pierw-
szego w sprawie pisma w postaci elektronicznej stosuje się do niego reżim składa-
nia oświadczeń procesowych stosowany wobec powoda, a powrót na ścieżkę trady-
cyjną z tą chwilą nie jest już możliwy, o czym pozwany powinien być pouczony 
przy pierwszym doręczeniu w danej sprawie – art. 50531§ 2 – 4 k.p.c. Wniesienie 
pisma przez użytkownika następuje zasadniczo po dokonaniu uwierzytelnienia  
w systemie teleinformatycznym za pomocą nazwy i hasła, a następnie poprzez 
utworzenie pisma i uiszczenie opłaty sądowej, jeżeli opłata jest przewidziana za 
pomocą mechanizmu udostępnianego przez system teleinformatyczny − § 2 ust. 1 
rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie  spo-
sobu wnoszenia pism w elektronicznym postępowaniu upominawczym11. Nie-
zwłocznie po wniesieniu pisma w opisany powyżej sposób system teleinformatycz-
ny wytwarza elektroniczne potwierdzenie wniesienia pisma i automatycznie 
umieszcza je w elektronicznych aktach sprawy − § 2 ust. 2 cytowanego aktu wyko-
nawczego. Komunikacja w postaci elektronicznej nie ma charakteru jednostronne-
go, lecz dotyczy także kontaktu sądu, przewodniczącego albo referendarza ze stro-
nami postępowania. W świetle dyspozycji art. 1311 § 1 − 2 k.p.c. w elektronicznym 
postępowaniu upominawczym powodowi dokonuje się doręczeń za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upomi-
nawcze (doręczenie elektroniczne), a pozwanemu w przypadku, gdy wniesie pismo 
drogą elektroniczną.  

                                                 
11  Dz.U. nr 226, poz. 1832. 
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 Należy podkreślić, iż w postępowaniu elektronicznym strona nie jest zobo-
wiązana do przedkładania załączników do pism procesowych, które wymagane są 
w przypadku wyboru innej ścieżki postępowania. I tak zgodnie z treścią art. 126 § 
31 k.p.c. pełnomocnik strony nie przedkłada pełnomocnictwa. Jak już zaznaczono 
powyżej, przepisy wykonawcze regulują sposób weryfikacji uprawnień zawodo-
wych pełnomocników stron, zaś pisma pochodzące od tych osób, po dokonanej 
weryfikacji, powinny być opatrzone tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym.  
 Na podstawie zaś dyspozycji art. 50532 § 1 k.p.c., zgłaszający żądanie (powód) 
powinien w pozwie składanym w drodze elektronicznej wskazać dowody na popar-
cie swoich twierdzeń, dowodów tych jednak nie dołącza się do pozwu. Tym samym 
e-sąd nie prowadzi postępowania dowodowego, nie rozstrzyga zatem o zasadności 
powództwa, lecz tylko dokonuje oszacowania prawdopodobieństwa zasadności 
dochodzonego przez powoda roszczenia.  
 W opisanej drodze strona może składać oznaczone środki zaskarżenia, tj. po-
zwany od nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym może 
wnieść sprzeciw, zaś obie strony w trybie elektronicznym mogą wnieść zażalenie  
− art. 3971 § 2 k.p.c. W odniesieniu do sprzeciwu należy podkreślić, iż nie wymaga 
on uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powi-
nien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wda-
niem się w spór co do istoty sprawy − art. 50535 k.p.c. W razie prawidłowego wnie-
sienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a sąd przekazuje sprawę do 
sądu według właściwości ogólnej, który rozpoznaje ją w trybie zwykłym − art. 
50536 § 1 k.p.c.  
 
 
2. Egzekucja na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego  
 
 Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym za-
opatrzony w klauzulę wykonalności stanowi podstawę do zgłoszenia żądania  
w przedmiocie wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Klauzula wykonalności ma 
postać postanowienia opatrzonego tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym  
i dołączana jest do prawomocnego nakazu zapłaty wydanego w systemie teleinfor-
matycznym − § 3 ust. 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 
2009 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności 
orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominaw-
czym12. Po nadaniu klauzuli wykonalności elektroniczny tytuł wykonawczy prze-
kazuje się do repozytorium, czyniąc o tym wzmiankę w aktach sprawy − §4 cyto-
wanego rozporządzenia. Elektroniczne tytuły wykonawcze przechowywane w re-
pozytorium udostępniane są m.in. stronom postępowania i komornikom sądowym, 

                                                 
12  Dz.U. nr 226, poz. 1833. 
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jednocześnie z umożliwieniem uzyskania wydruku weryfikacyjnego − §5 przed-
miotowego rozporządzenia. 
 Wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony do komornika także za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postę-
powanie upominawcze. W sytuacji gdy wniosek o wszczęcie egzekucji na podsta-
wie elektronicznego tytułu wykonawczego nie został złożony za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego, komornik jest zobowiązany do zweryfikowania treści 
przedstawionego mu dokumentu uzyskanego z systemu teleinformatycznego (po-
równania go z treścią dokumentu przechowywanego w repozytorium) oraz zazna-
czenia w tym systemie faktu prowadzenia egzekucji na podstawie tego tytułu − § 6 
ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2009 r.  
w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegóło-
wych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie 
elektronicznego tytułu wykonawczego13.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Powszechnie podnosi się, iż tworzenie społeczeństwa informatycznego jest 
jednym z zasadniczych kierunków polskich przemian systemowych, co oznacza 
umiejętność obywateli posługiwania się nowoczesnymi technikami teleinformacyj-
nymi i multimedialnymi14. Internet odpowiada współczesnemu trybowi życia, wy-
muszającego oszczędność czasu, ekonomia z kolei wymaga szybkości działania,  
a w związku z tym oszczędności środków, co ma szczególne znaczenie w dziedzi-
nie biznesu15.  
 Elektroniczne postępowanie upominawcze stanowi bez wątpienia część proce-
su rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w szczególności ma służyć przedsię-
biorcom, zwłaszcza tym, którzy mają wielu dłużników, a ich wierzytelności są roz-
drobnione. Stanowi oszczędność czasu i środków finansowych, a poprzez wprowa-
dzenie precyzyjnych wymogów formalnych umożliwia stronom uniknięcie wielu 
pułapek natury proceduralnej. Elektroniczne postępowanie upominawcze, z uwagi 
na oferowaną szybką możliwość uzyskania tytułu wykonawczego przechowywane-
go w systemie teleinformatycznym, powinno skłonić wielu przedsiębiorców do 
zapoznania się z jego regułami i w konsekwencji stanowić doskonałą bazę szkole-

                                                 
13  Dz.U. nr 224, poz. 1805. 
14  A. Tuziak, Idea społeczeństwa informacyjnego w strategii rozwoju lokalnego. Przykład 

województwa podkarpackiego w: M. Sokołowski (red), Oblicza Internetu. Internet a globalne 
społeczeństwo informacyjne, Elbląg 2005 r., s. 96-97. 

15  J. Światowiec-Szczepańska, Wpływ technologii e-business na rozwój aliansów strate-
gicznych w: A. Stabryła (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyj-
nym, t. 2, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 506. 
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niową do podejmowania przez nich kontaktów w systemie teleinformatycznym  
z organami i instytucjami życia publicznego. Wprowadzenie elektronicznego postę-
powania upominawczego stanowi pierwszy krok w kierunku szerokiego dostępu do 
e-sądów i stanowi środek do przywrócenia równowagi w zakresie sposobu komuni-
kowania się w Internecie. Dotychczas bycie członkiem społeczności korzystającej  
z sieci oznaczało wyłącznie możliwość komunikowania się z osobami i podmiotami 
spoza szeroko rozumianego kręgu wymiaru sprawiedliwości.  
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RULES FOR CLAIMS ON LINE IN CODE OF CIVIL PROCEDURE 
 
 

Summary 
 
 The paper examines the recent amendment to the regulations of the Code of Civil 
Procedure which sets new standards both in the private and public sectors. Chapter VIII 
– Electronic Claims Procedure, added by the amendment, allows plaintiffs to make  
a claim and pay court fees (when one is obliged to) online. It has to be emphasized that 
the plaintiff has the option to use the electronic way of filing a claim at his discretion. If 
he does, that means the court (the so-called e-court in Lublin, the only court in Poland 
of factual jurisdiction for dealing with that kind of claims) will deal with electronic 
documents created by the party. If the defendant also chooses that way of participation 
in the procedure, the court will proceed only with electronically generated documents 
and paper files will not be created. The final point of the procedure is obtaining by the 
plaintiff  a court´s order, which is available online, not only to the parties and the court, 
but for instance to court collectors. This is an effective and significant change to the 
procedure, which allows entrepreneurs on particular, to save costs and recover their 
liabilities in the easiest way ever.   
 

Translated by Małgorzata Szwejkowska 
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ZARYS STRATEGII WDRAŻANIA E-LEARNINGU  
NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU W LATACH 2008-2009 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Dynamiczny rozwój cyberprzestrzeni oraz technik przetwarzania informacji  
w tym obszarze dają wielkie, nieznane wcześniej możliwości w zakresie zjawiska 
znanego już od 300 lat – tzw. nauczania na odległość (ang. distance learning),  
a szczególnie w jego elektronicznej odmianie − w tzw. e-learningu (ang. electronic 
learning). Nauczanie na odległość występuje, gdy istnieje pewna odległość między 
nauczycielem a uczniem. Odległość ta może mieć wymiar geograficzny bądź cza-
sowy, kiedy nauczyciel i uczeń wykonują swoje zadania niezależnie, kontaktując 
się ze sobą w razie wystąpienia określonych potrzeb. Reakcja drugiej strony może 
być natychmiastowa, mowa jest wówczas o trybie synchronicznym, bądź opóźniona 
w czasie – tryb asynchroniczny. 
 W niniejszym artykule przedstawiono historyczny rozwój koncepcji nauczania 
na odległość oraz najważniejsze założenia strategii wdrażania e-learningu na Uni-
wersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (UEW). Analizowany okres obejmuje 
lata 2008-2009, kiedy to podjęto decyzję o uruchomieniu tej formy nauczania na 
UEW, opracowano strategię oraz wdrożono jej najważniejsze założenia.  
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1. Historyczne aspekty rozwoju nauczania na odległość 
 
 Prekursorami nauczania na odległość byli Amerykanie. W 1700 r. pojawiło się 
pierwsze ogłoszenie w prasie o nauczaniu korespondencyjnym1. W 1837 r. I. Pit-
man i J. Steward rozpoczęli nauczanie korespondencyjne w zakresie stenografii  
w Bath w Anglii, zaś w połowie XIX w. kursy stenografii, a także kursy językowe, 
należały do najpopularniejszych zajęć w nauczaniu na odległość. Podobny system 
kursów, tłumaczony przez całe lata na wiele języków, został wprowadzony w USA 
przez B. Pitmana, który w Cincinati otworzył Phonographic Institute. W 1873 r.  
w Bostonie A.E. Ticknot założyła Towarzystwo do Popierania Nauki w Domu  
i stworzyła metodę nauczania polegającą zarówno na ocenianiu studentów, jak i na 
wymianie korespondencyjnej między kursantami. W Towarzystwie nauczano 24 
przedmiotów z 6 dziedzin (historia, nauka, sztuka, literatura, francuski i niemiecki), 
a każdy kurs trwał miesiąc. Do każdego kursu dodawano spisy lektur oraz testy 
sprawdzające. W trakcie 24-letniej historii tej organizacji w kursach uczestniczyło 
10 000 studentów2. Na wyższych uczelniach nauczanie na odległość zaczęło być 
obecne począwszy od 1883 r., kiedy powstał pierwszy uniwersytet korespondencyj-
ny. Trzy lata potem powstała w Europie Międzynarodowa Szkoła Korespondencyj-
na. 
 Wraz z rozwojem techniki nauczanie na odległość przyjmowało coraz bardziej 
wyrafinowane formy. W 1925 r. pojawiły się pierwsze kursy radiowe, oferowane  
w stanie Iowa, a w latach 30. w Australii zostało uruchomione radio edukacyjne. 
Kolejnym etapem, począwszy od 1940 r., stało się wykorzystanie telewizji. W 1948 
r. istniało w USA 5 ośrodków kształcących za pośrednictwem tego nowego me-
dium. W Polsce rozpoczęto wykorzystywanie telewizji do celów edukacyjnych  
w 1966 r., kiedy rozpoczęła nadawanie Politechnika Telewizyjna. Samokształce-
niem kadry nauczycielskiej zajmował się NURT (Nauczycielski Uniwersytet Ra-
diowo-Telewizyjny)3. 
 Wykorzystanie łączy satelitarnych stało się kolejnym etapem rozwoju distance 
learning. Jako pierwszy zaczął stosować ten sposób, poczynając od 1985 r., Uni-
wersytet Alaska. Ta metoda nie zdobyła jednak zbyt wielkiej popularności z uwagi 
na wysokie koszty, konieczność posiadania szybkich łączy u użytkowników indy-
widualnych, a także rychłą rewolucję internetową.  
 Istotną rolę w rozwoju metod nauczania na odległość odegrały techniki na-
uczania przez komputer. W 1950 r. IBM wspólnie z Uniwersytetem Stanford stwo-

                                                 
1  Edukacja na odległość – odrobina historii, „Wirtualna Edukacja – czasopismo elektro-

niczne”, http://lttf.ieee.org/we/002.html, 21 stycznia 2010. 
2  Historia e-edukacji, portal Poland Development Gateway. http://www.pldg.pl/pldg, 19 

stycznia 2010. 
3  Edukacja na odległość – odrobina historii, „Wirtualna Edukacja – czasopismo elektro-

niczne”, http://lttf.ieee.org/we/002.html, 21 stycznia 2010. 
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rzył pierwszy pakiet programów edukacyjnych, przeznaczonych dla uczniów szkół 
podstawowych. Z uwagi na wysokie koszty ówczesnych komputerów, ich skompli-
kowaną obsługę i wysoką awaryjność, trzeba było poczekać z upowszechnieniem 
się tej formy nauczania aż do czasu rozwoju komputerów osobistych. Obecnie, 
mimo niskich cen dysków CD, multimedialne programy edukacyjne przegrywają 
konkurencję z platformami internetowymi. 
 W chwili obecnej dominującą formą nauczania na odległość jest e-learning, 
czyli nauczanie z wykorzystaniem mediów elektronicznych, w tym głównie za 
pośrednictwem Internetu. Kształcenie z wykorzystaniem Internetu zdobywa coraz 
więcej zwolenników, traktowane jest jako niezwykle istotny element wspomagania 
procesu nauczania. Dotyczy to szczególnie młodzieży, która z różnych względów 
ma utrudniony dostęp do uczelni.  
 
 
2. Bilans otwarcia na UE we Wrocławiu  
 
 Wiele uczelni w Polsce, odpowiadając na potrzeby współczesnej edukacji, 
stworzyło już platformy e-learningowe, wprowadzając kształcenie na odległość 
jako uzupełnienie i wzbogacenie procesu kształcenia o metody aktywne, audiowi-
zualne. Dla większości uczelni okres, kiedy rozpoczęto prace w tym obszarze, to 
lata 1998-99, jest to już zatem cała dekada eksperymentów i doświadczeń. W wielu 
przypadkach są to formy oparte na prostym tekście do samodzielnego studiowania 
przez studentów. Są też jednak uczelnie, które wprowadzają interaktywne formy 
studiowania na dystans, na przykład Polski Uniwersytet Wirtualny 
(http://www.puw.pl), będący wspólnym przedsięwzięciem Akademii Humanistycz-
no-Ekonomicznej w Łodzi i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
kształcący online ok. 1500 studentów i oferujący ok. 300 interaktywnych kursów.  
 Z uwagi na stale rosnącą dynamikę rozwoju tej formy kształcenia należy 
przypuszczać, że uczelnie, które w ciągu najbliższych 5-7 lat nie będą w stanie 
zaoferować w miarę kompletnej oferty programowej w konwencji e-learningu, 
mogą być sukcesywnie eliminowane z rynku edukacyjnego. Niestety, już pobieżna 
analiza wykazała, że na dzień 1 stycznia 2008 r. Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu miał pod tym względem wieloletnie zaniedbania. Jak się okazało, był to 
na uczelni obszar praktycznie nierozpoznany. Brak było jakiejkolwiek koncepcji 
działania, a uczelnia nie miała nawet własnej platformy internetowej do kształcenia 
na odległość. Przeprowadzone wśród kadry dydaktycznej badania wykazały istnie-
nie bardzo silnego oporu przed tą nowatorską formą kształcenia. Ten opór był naj-
bardziej widoczny wśród kadry profesorskiej. Można to było tłumaczyć zaangażo-
waniem bardziej doświadczonych pracowników naukowych w działalność admini-
stracyjną, dodatkową działalność dydaktyczną i generalnie odczuwalny brak czasu, 
a także, charakterystyczny dla tej właśnie grupy zawodowej, sceptycyzm (zresztą 
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zdrowy i jak najbardziej pożądany w pracy badacza). W grupie adiunktów i asy-
stentów ta postawa była znacznie bardziej otwarta. 
 Jednocześnie zidentyfikowano znaczący potencjał w zakresie aplikacji  
e-learningu na UE we Wrocławiu. Każdego roku z powodu ograniczeń ilościowych  
nie zostaje przyjętych ok. 3 300 osób, a ponadto w trakcie studiów średnio 200 osób 
korzysta z urlopów dziekańskich. Dzięki wdrożeniu i formalnemu usankcjonowaniu 
kształcenia w systemie e-learningu uczelnia mogłaby znacząco zwiększyć liczbę 
studiujących, co dałoby także wymierne korzyści wynikające z konieczności uisz-
czania opłat za studia przez studentów. Wieloletnie doświadczenia Open University 
w Islamabadzie dowodzą, że jest to bodaj najskuteczniejszy sposób zapewnienia 
uczelni finansowej niezależności. Uczelnia ta powstała w 1974 r. i od początku 
kształciła wyłącznie na odległość. Po dwóch dekadach zdobywania doświadczeń 
uczelnia potrafiła w pełni zdyskontować zdobycze rewolucji internetowej i obecnie 
przyjmuje rokrocznie ponad 750 tys. studentów z całego regionu Dalekiej Azji4.  
 W odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby w zakresie e-learningu, z dniem 1 
stycznia 2008 r. J.M. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu powołał 
swojego pełnomocnika ds. nauczania na odległość5.  
 
 
3. Identyfikacja obszarów tematycznych  
 
 Jednym z pierwszych i najistotniejszych zadań pełnomocnika stało się opra-
cowanie jednolitej strategii wdrażania e-learningu na UE we Wrocławiu. Jednym  
z jej fragmentów była identyfikacja obszarów tematycznych, których realizacja 
miała warunkować powodzenie implementacji tej nowatorskiej formy kształcenia. 
Do najważniejszych obszarów tematycznych zaliczono: 

1. implementację platformy edukacyjnej, 
2. bieżące administrowanie platformą edukacyjną, 
3. proces opracowywania wykładów interaktywnych, w pełni e-learningo-

wych, 
4. prowadzenie zajęć w konwencji e-learningu, 
5. system promocji wewnętrznej, 
6. system promocji zewnętrznej, 
7. system motywacyjny, 
8. system szkoleń, 
9. system pozyskiwania środków finansowych, 

                                                 
4  N. Sangi, P. Karamat, Global Influences of the Networked Environmental Distance Edu-

cation, w: Global Influences – The Networked Environment, red. J. Zhu, IIM Association, 2007,  
s. 105-110. 

5  Pełnomocnikiem rektora ds. nauczania na odległość, a od 1 listopada 2008 r. również 
kierownikiem powstałego Centrum E-learningu, został autor niniejszego artykułu. 
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10. zapewnienie organizacyjnych warunków funkcjonowania e-learningu  
– powstanie Centrum E-learningu na Uniwersytecie Ekonomicznym we 
Wrocławiu. 

Ad 1 i 2. Z uwagi na aplikacyjny charakter tej dziedziny za priorytetowe uznano 
uruchomienie internetowej platformy edukacyjnej. Taka platforma została urucho-
miona już w połowie stycznia 2008 r. na bazie internetowego, otwartego rozwiąza-
nia typu open source, pod nazwą Moodle (rys. 106). Jest to program bezpłatny, 
modyfikowany na bieżąco przez użytkowników, odznaczający się przejrzystością, 
prostotą obsługi i przyjaznością. Jest jednym z najpowszechniej stosowanych roz-
wiązań e-learningowych na świecie. Jednocześnie założono konieczność zapewnie-
nia stałej obsługi informatycznej w celu administrowania portalem. Początkowo 
przewidziano do tych zadań jedną osobę, a z czasem, wraz z rozwojem oferty dy-
daktycznej i przyrostem liczby studentów, należało przewidzieć użytkowanie plat-
formy w systemie 24/7. Wówczas miała się pojawić konieczność uruchomienia 
dodatkowych etatów informatycznych. 
Ad 3. Faza przejściowa, tzw. elektroniczna, powinna przechodzić stopniowo w fazę 
bardziej zaawansowaną − interaktywną. Jest to właściwy proces opracowywania 
wykładów e-learningowych. Faza ta wymaga odbycia przez twórcę odpowiednich 
szkoleń, a także udziału wykwalifikowanego informatyka, a czasami lektora. Dobór 
przedmiotów w kolejnych fazach tego procesu powinien uwzględniać konieczność 
systematycznego tworzenia całych logicznych bloków tematycznych i specjalności. 
Wynika stąd potrzeba zaangażowania w tej fazie m.in. metodyków nauczania oraz 
przedstawicieli władz uczelni odpowiedzialnych za dydaktykę. 
Ad 4. Prowadzenie zajęć w konwencji pełnego e-learningu jest końcówką długo-
trwałego i stosunkowo skomplikowanego procesu przygotowawczego. Zarówno 
faza 5, jak i poprzedzająca ją faza 4 powinny uwzględniać przyjęte powszechnie 
normy przeliczeniowe z jednostki dydaktycznej tradycyjnej na jednostkę wirtualną. 
Najczęściej przyjmuje się, że 45 minut zajęć tradycyjnych odpowiada 20-30 minu-
tom zajęć w cyberprzestrzeni. Proces prowadzenia zajęć powinien być na bieżąco 
monitorowany przez administratora portalu edukacyjnego. Należy także przyjąć 
konieczność stałego aktualizowania prezentowanego materiału przez samych wy-
kładowców.  
Ad. 5. System promocji wewnętrznej oznacza prowadzenie szerokiej akcji informa-
cyjnej i zachęcającej wśród kadry dydaktycznej uczelni oraz przyjętych już studen-
tów. Założono, że w początkowej fazie rozwoju e-learningu działania te powinny 
być wyjątkowo intensywne, aby móc uzyskać tzw. masę krytyczną, tzn. minimalną 
liczbę zajęć w formie elektronicznej bądź w pełni wirtualnej, która pozwoli uznać, 
że Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu osiągnął w tym względzie średni po-
ziom krajowy. Działania te powinny być nakierowane przede wszystkim na studiu-
jące już osoby, celem zachęcenia ich do masowego zapisywania się na tego typu 
zajęcia.  
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Ad 6. Opracowanie systemu promocji zewnętrznej miało być kolejnym etapem 
rozwoju e-learningu i powinno zostać uruchomione w bardziej zaawansowanej 
fazie rozwoju, tzn. po przetestowaniu pierwszych pełnych cyklów wykładów  
e-learningowych i zdobyciu minimum doświadczenia technicznego i dydaktyczne-
go przez liczniejszą grupę wykładowców. Ważnym elementem jest tu możliwość 
zaoferowania nowym studentom pełnych bloków programowych. Założono, że 
promocja zewnętrzna będzie polegała na działaniach marketingowych w Polsce i za 
granicą, a jej cel będzie dwojaki: popularyzacja programów e-learningowych Uni-
wersytetu Ekonomicznego w środowiskach akademickich, biznesowych i kultural-
nych oraz pozyskiwanie nowych studentów. Zarówno promocję wewnętrzną, jak  
i promocję zewnętrzną powinno aktywnie wspomagać Biuro Promocji UE.  
Ad 7. System motywacyjny jest kluczowym warunkiem powodzenia procesu 
wprowadzania e-learningu. Na bazie propozycji pozyskanych od kadry profesor-
skiej wyróżniono następujące koncepcje: zwolnienie z części pensum lub zastoso-
wanie korzystnego przelicznika godzinowego za prowadzenie zajęć w cyberprze-
strzeni. Podstawowym systemem motywacyjnym w fazie opracowywania zajęć 
miały być umowy o przygotowanie materiałów dydaktycznych w wersji  
e-learningowej. Negocjacje w sprawie warunków finansowych w tym względzie 
pozostawiono władzom uczelni. 
Ad 8. Opracowanie i wdrożenie systemu szkoleń, tak dla kadry dydaktycznej, jak  
i dla studentów, wynika bezpośrednio z warunków określonych w rozporządzeniu 
ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Szkolenia będą dotyczyć obsługi platformy 
Moodle, metodyki przygotowywania zajęć w wersji e-learningowej, metodyki pro-
wadzenia takich zajęć wraz z częścią sprawdzającą i egzaminacyjną. Przewiduje się 
możliwość outsourcingu tego typu zajęć.  
Ad 9. System pozyskiwania środków finansowych został uznany za najbardziej 
nieprzewidywalny obszar działania. Prace w zakresie e-learningu rozpoczęto ze 
środków uczelni, a pozyskane pieniądze przeznaczono na zakup serwera oraz wy-
nagrodzenia osobowe za przygotowanie czterech pierwszych wykładów wirtual-
nych, w okresie wakacyjnym 2008 r. Z uwagi na to, że generalnie koszty przygoto-
wywania i wdrażania zajęć tego typu są bardzo wysokie (opracowanie jednego 
cyklu wykładów − 30 godz., przy zlecaniu pracy na zewnątrz może kosztować na-
wet 70-80 tys. zł), przyjęto, że należy dążyć do maksymalnego wykorzystania po-
tencjału własnego uczelni, tak w zakresie metodyki, jak i informatyki. W perspek-
tywie długoterminowej założono stworzenie na UE zespołu specjalistów zajmują-
cych się wyłącznie pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych (konkursy  
w programach ministerialnych i unijnych) na potrzeby e-learningu.  
Ad 10. Skuteczna realizacja programu nauczania na odległość na Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu wymagała stworzenia odpowiednich warunków 
organizacyjnych. Na posiedzeniu Kolegium Rektorskiego w dniu 28 stycznia 2008, 
władze uczelni, na wniosek pełnomocnika, za jeden z priorytetów uznały doprowa-
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dzenie do powstania przed końcem 2008 r. Centrum E-learningu na UE. Jego pod-
stawowym zadaniem miało być sformalizowanie działań w zakresie projektowania, 
organizowania i wdrażania najnowszych metod nauczania na odległość.  
 
 
4. Przebieg pierwszych etapów implementacji 
 
 Z dniem powołania pełnomocnika rektora ds. nauczania na odległość rozpo-
częto intensywne prace, mające na celu jak najszybsze wyrównanie wieloletnich 
zaległości w tym obszarze. Już w styczniu uruchomiono uczelniany portal  
e-learningowy (http://eportal.ue.wroc.pl/) oraz rozpoczęto intensywną akcję, mającą 
na celu poinformowanie pracowników dydaktycznych o wyłaniających się nowych 
możliwościach w zakresie metodyki kształcenia.  
 

 
 

Rys. 1. Strona główna Centrum E-learningu na UE we Wrocławiu 

Źródło: http://eportal.ue.wroc.pl  

 
 Zakupiono nowoczesny serwer do wyłącznej obsługi nauczania na odległość. 
Wczesną wiosną zaczęły się pojawiać na portalu pierwsze wersje elektroniczne 
prowadzonych na uczelni wykładów. Tuż przed wakacjami na portalu zamieszczo-
nych było 29 wykładów, w tym 4 w języku angielskim, 6 pakietów edukacyjnych 
dla studentów oraz materiały edukacyjne dla prowadzących.  
 Pod koniec września 2008 r. Senat UE we Wrocławiu przyjął sprawozdanie 
pełnomocnika z pierwszego etapu wdrażania e-learningu oraz przychylił się do 



Jacek Unold 714 

złożonego wniosku o powołanie Centrum E-learningu. Był to bardzo ważny etap  
w procesie strukturalizacji i formalizacji działań. Centrum rozpoczęło prace 1 listo-
pada 2008 r. (rys. 1). 
 
 
5. Rezultaty wdrażania strategii 
 
 W wyniku ponadpółtorarocznej intensywnej pracy Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu nadrobił wieloletnie zaległości i osiągnął poziom średniej krajowej 
w dziedzinie nauczania na odległość w konwencji e-learning. Stan rozwoju  
e-learningu na UE we Wrocławiu na dzień 1 października 2009 r. przedstawiał się 
następująco: 

− opracowana Strategia wdrażania e-learningu na UE we Wrocławiu, przy-
jęta do realizacji przez Kolegium Rektorskie i Senat, 

− w pełni wdrożona i przetestowana, bezpłatna platforma technologiczna 
Modle, 

− pełna obsługa informatyczno-administracyjna portalu edukacyjnego 
http://eportal.ue.wroc.pl, 

− formalizacja działań w ramach powstałego Centrum E-learningu, 
− opracowane materiały instruktażowe dla wykładowców i studentów, 
− systematyczna działalność informacyjno-promocyjna, 
− uruchomione od 1 października b.r. pierwsze wykłady e-learningowe na 

pełnych prawach akademickich (12 przedmiotów na Wydziale Inżynieryj-
no-Ekonomicznym), 

− 102 wykładowców z całej uczelni korzystających z portalu e-learningo-
wego, 

− 309 przedmiotów oferowanych na portalu, 
− ponad 7500 użytkowników portalu e-learningowego (pierwsza pięćsetka 

na świecie w zakresie aplikacji platformy Moodle, jedna z największych  
i najbardziej udanych aplikacji w Polsce), 

− bardzo duża dynamika przyrostu użytkowników portalu (wykładowcy  
i studenci) oraz oferowanych tam przedmiotów, co świadczy o osiągnię-
ciu efektu sieciowego. 
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Podsumowanie 
 
 Patrząc z perspektywy czasu, należy uznać, że jednym z najtrudniejszych 
zadań w ramach wdrażania omawianej strategii było ustalenie skutecznego sposobu 
pozyskiwania osób chętnych do współpracy. Nie można było zapominać, że środo-
wisko akademickie nie znosi rewolucji. Zamiast często stosowanej metody push, 
czyli swoistego przymuszania, często metodami administracyjnymi, został wybrany 
marketingowy wariant pull, czyli „przyciągania do sprawy” prawdziwych entuzja-
stów. W rezultacie już w połowie pierwszego roku było zamieszczonych na portalu 
kilkadziesiąt zestawów materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej (quasi  
e-learningowej), a po upływie kolejnego roku aplikacja platformy Moodle przez UE 
we Wrocławiu stała się jedną z największych w Polsce. 
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THE STRATEGY OF E-LEARNING IMPLEMENTATION  
AT THE WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS 

 
 

Summary 
 
 The origin of distance learning dates back to the year 1700. Starting with corre-
spondence teaching in the USA through TV courses in Australia to the most recent 
concept of electronic learning, it has always been considered a highly sophisticated 
form of education. The Wroclaw University of Economics began to introduce e-learning 
in early 2008. The most important part of the strategy was the identification of thematic 
areas which compose this advanced form of education. Another challenge was to 
change the mentality of the teaching staff. Nearly two years of enormous collective 
effort brought about significant results in this important domain. 
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TRENDY TECHNOLOGII KONWERGENTNYCH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Nowe trendy występujące na rynku usług łączności elektronicznej są związane 
z procesami konwergencji usług, sieci, urządzeń końcowych i rynków. Aktualnie 
dostępne rozwiązania techniczne pozwalają na wdrożenie przede wszystkim kon-
wergencji na poziomie usług i terminali. Wdrożenie sieci konwergentnych w skali 
globalnej potrwa jeszcze wiele lat, głównie ze względu na fakt, iż jest to proces 
kosztowny, skomplikowany i długofalowy. Należy wspomnieć, iż proces konwer-
gencji sieci jest obecnie możliwy technicznie i już niektórzy operatorzy są w toku 
jego wdrażania. 
 W związku ze zwiększającymi się wymaganiami ze strony przedsiębiorstw 
oraz użytkowników końcowych, stosowane technologie są udoskonalane, pojawiają 
się też nowe technologie, zwiększające przepustowość i zapewniające wysoką ja-
kość świadczonych usług. Przykładem jest pojawienie się nowej generacji syste-
mów bezprzewodowych, które zwiększają funkcjonalność usług i systemów oraz 
obniżają koszty ich wdrożenia. Zmiany technologiczne wpływają także na zmianę 
zachowań końcowych użytkowników tego rynku, np. na sposób spędzania wolnego 
czasu oraz sposób pracy.  
 W dalszej części tego artykułu zostaną omówione kluczowe trendy technologii 
konwergentnych oraz wybrane ekonomiczne aspekty ich wdrażania. 
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1. Technologie mobilnego, szerokopasmowego dostępu do sieci 
 
 Zaostrzająca się konkurencja oraz postęp technologiczny generujący nowe 
rozwiązania niewątpliwie przyspieszają rozwój usług konwergentnych. Nowe usłu-
gi konwergentne oferują zupełnie nową jakość w porównaniu do usług poprzedniej 
generacji. W przeszłości rodzaj usługi był ściśle powiązany z daną technologią,  
a usługi realizowane przez różne technologie nie potrafiły ze sobą współdziałać. 
Obecnie usługi konwergentne charakteryzują się koniecznością integracji różnych 
technologii i platform w taki sposób, by użytkownik końcowy miał wrażenie zanik-
nięcia ograniczeń technologicznych. Co więcej, użytkownicy końcowi oczekują, iż 
to sieć telekomunikacyjna posiada inteligencję, która potrafi dobrać technologię do 
lokalizacji i możliwości urządzenia końcowego użytkownika, aby zapewnić możli-
wie najlepszą jakość usług bez jego angażowania. 
 Nowa generacja systemów bezprzewodowych zapewni użytkownikom łatwy 
w użyciu dostęp do głosu, danych, usług multimedialnych lub do każdej innej do-
wolnej kombinacji usług. Klucz do sukcesu leży w ewolucji istniejących sieci, np. 
GSM, WCDMA, LTE w kierunku globalnej i bezpiecznej łączności między 
wszystkimi urządzeniami elektronicznymi. 
 Efektywne połączenie różnych technologii zapewni pełne pokrycie dla dostę-
pu do nowych usług. Sieci jednolite seamless wybiorą automatycznie najlepsze 
technologie lub kombinację technologii w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb 
użytkowników końcowych w danym okresie czasu. Użytkownicy otrzymają najlep-
szą z możliwych jakość usług, podczas gdy operatorzy będą mieli pewność, iż sieć 
wybierze najbardziej efektywną metodę dostarczenia tych usług. 
 Powyższe zmiany są możliwe dzięki przechodzeniu z technologii GSM do 4G. 
Wprowadzanie coraz to nowszych rozwiązań technologicznych powoduje zwięk-
szenie funkcjonalności, udostępnienie nowego rodzaju usług oraz zwiększenie war-
tości w porównaniu z istniejącymi sieciami GSM. 
 Zmiany technologiczne w sieciach telekomunikacyjnych zaczęły się od wzbo-
gacenia sieci GSM o pakietową transmisji danych poprzez dodanie GPRS. GPRS 
jest często opisywany jako 2.5G, czyli technologia między drugą (2G) i trzecią (3G) 
generacją telefonii komórkowej. Zapewnia ona umiarkowane prędkości transferu 
danych. 
 Kolejnym krokiem w tworzeniu nowego standardu było wprowadzenie telefo-
nii komórkowej trzeciej generacji 3G, podczas którego standard GSM rozwinął się 
na dwa sposoby:  

− EDGE jako 3G dostęp radiowy dla do istniejącego spektrum GSM,  
− oraz WCDMA jako 3G dostęp radiowy dla widma szerokopasmowego. 

 EDGE (skrót od ang. Enhanced Data rates for GSM Evolution) – technologia 
używana w sieciach GSM do przesyłania danych. Umożliwia przesyłanie danych 
trzy razy szybciej niż GPRS dzięki poprawionemu interfejsowi radiowemu. EDGE 
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jest technologią związaną z przesyłaniem danych i jako taka nie oferuje konkret-
nych usług, ale możliwości dla ich dostarczania. EDGE jest zatem dodatkiem do 
GPRS i nie może funkcjonować samodzielnie. W drugim kwartale 2009 było ponad 
350 operatorów sieci EDGE. 
 WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) to technologia związa-
na z dostępem do sieci radiowej, stosowana w sieciach komórkowych budowanych 
w standardzie UMTS. WCDMA jest systemem przeznaczonym do pracy głównie  
w Europie i krajach, w których mocną pozycję mają sieci komórkowe GSM.  
 Ze względu na to, ze przez pierwsze lata po opublikowaniu specyfikacji 
wszystkie sieci UMTS używały technologii WCDMA, termin sieci WCDMA stał 
się więc synonimem nazwy UMTS. 
 Technologia ta zapewnia większe pojemności i szybszą transmisję danych, 
umożliwiając tym samym wprowadzanie nowych zaawansowanych usług telefonii 
komórkowej. 
 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Standard UMTS 
został opracowany jako kompletny system telefonii komórkowej, zawierający sieć 
radiową, sieć szkieletową oraz interfejs do warstwy aplikacji oferującej usługi do-
dane. Częścią tego standardu są nastepujace technologie: WCDMA i TD-CDMA 
(Europa), TD-SCDMA (Chiny). 
 Sieci budowane na bazie tego standardu oferują swoim użytkownikom możli-
wość wykonywania połączeń głosowych, wideorozmów, wysyłania wiadomości 
tekstowych, przesyłania danych, oglądania telewizji, oraz wiele innych usług mul-
timedialnych. W drugim kwartale 2009 istniało około 295 sieci w standardzie 
UMTS, zarejestrowanych było ponad 378 mln subskrypcji. 
 HSDPA (High Speed Downlink Packet Access - czyli szybka transmisja pa-
kietowa do klienta) zapewnia sprawną ewolucyjną ścieżkę dla systemu UMTS  
i umożliwia wyższe szybkości transmisji danych i większe pojemności w taki sam 
sposób jak Enhanced Data GSM Evolution (EDGE) wzbogaca GSM. Wprowadze-
nie wspólnych kanałów dla różnych użytkowników gwarantuje, że zasoby kanałów 
są wykorzystywane efektywnie, i to rozwiązanie jest mniej kosztowne dla użyt-
kowników niż kanały dedykowane.  
 HSDPA umożliwia operatorom świadczenie nowszych, szybszych usług, ta-
kich jak: usługi on-demand, streaming video w wysokiej rozdzielczości, interakty-
we gry multimedialne, pliki muzyczne, Push-to-watch usługi i dostęp do dużych 
załączników e-mail z prędkością prawie trzy razy szybszą niż dzisiejsze komercyj-
ne sieci UMTS 3G i cztery razy szybciej niż sieci EDGE.  
 HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) jest technologią pozwalającą na 
przyśpieszenie przesyłania danych do sieci uplink. 
 Podobnie jak w HSDPA do przesyłania danych do sieci, wykorzystywane jest 
15 kanałów logicznych, każdy po 384 kb/s. Nie uległo zatem przyśpieszenie przesy-
łania danych w jednym kanale logicznym w stosunku do systemu UMTS, za to 
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zwiększono liczbę kanałów, które mogą być wykorzystywane równolegle. Techno-
logia ta jest oznaczana symbolem 3.5G – a to oznacza, że jest pomostem pomiędzy 
3G i 4G. 
 HSPA (High Speed Packet Access, czyli szybka transmisja pakietowa) jest 
połączeniem technologii HSDPA oraz HSUPA. Technologia ta umożliwia świad-
czenie wielu usług, które dzięki znacznemu podwyższeniu prędkości transmisji 
danych, zmniejszeniu opóźnień zyskują na swojej atrakcyjności. Przykładowe usłu-
gi świadczone w tych sieciach to: mobilny szerokopasmowy dostęp do Internetu, 
bezpieczne i szybkie wirtualne sieci korporacyjne, muzyka i wideo na żądanie oraz 
mobilna telewizja.  
 Można oczekiwać, iż następnym krokiem w rozwoju HSPA będzie implemen-
tacja HSPA Evolved. HSPA Evolved umożliwi przepływności rzędu 40-80 Mbit/s 
w kierunku do abonenta i 20 Mbit/s w kierunku od abonenta do sieci. 
 LTE (Long Term Evolution). LTE to standard telefonii komórkowej prawie 
czwartej generacji (3,9 G), rozwijany przez konsorcjum 3GPP. Nowa technologia 
będzie następcą technologii HSDPA, HSUPA, HSPA i będzie oferowała znacznie 
większy zasięg i jeszcze szybszą transmisję danych. LTE zaoferuje użytkownikom 
nowe doświadczenia usprawniając działanie rozwiązań takich jak: mobilne wideo, 
zaawansowane gry, telefonię multimedialną, profesjonalne serwisy oraz korzystanie 
z blogów.  
 Wi-Fi (ang. Wireless Fidelity) to zestaw standardów stworzonych do budowy 
bezprzewodowych sieci komputerowych o zasięgu od kilku do kilkuset metrów  
i przepustowości sięgającej do 108 Mb/s. Standard WiFi opiera się na IEEE 802.11.  
 Coraz częściej dostęp do Internetu za pomocą sieci WiFi jest oferowany w 
nowych kompleksach biurowych, wielu głównych lotniskach, węzłach komunika-
cyjnych, hotelach biznesowych, na wyższych uczelniach, w bibliotekach i ośrod-
kach badawczych, centrach konferencyjnych, kawiarniach, a także w restauracjach  
i fast-foodach.  
 WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) to technologia 
bezprzewodowej, radiowej transmisji danych stworzona dla szerokopasmowego, 
radiowego dostępu na dużych obszarach. Została oparta na standardach IEEE 
802.16 i ETSI HiperMAN. System WiMAX został zaprojektowany jako bezprze-
wodowy dostęp do Internetu dla terminali stacjonarnych rozmieszczonych na ob-
szarze do kilkudziesięciu kilometrów od stacji bazowej, co nie pozwala na uzyska-
nie zbyt dużej pojemności sieci. 
 W roku 2009 wielu operatorów sieci komórkowych zrezygnowało z tej tech-
niki i zaczęło migrację do sieci czwartej generacji standardu LTE. 
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2. Standardy telewizji mobilnej 
 
 W związku z tym, iż usługi telewizji mobilnej stanowią najnowszą generację 
usług konwergentnych, w dalszej części tego artykułu zostaną przedstawione nowe 
rozwiązania technologiczne umożliwiające świadczenie tych usług na rynku.
 Obecnie istnieją dwa modele telewizji mobilnej: strumieniowa telewizja mo-
bilna (stream mobile TV) − przez sieć 3G, 3,5G oraz rozsiewcza telewizja mobilna 
(broadcast mobile TV). 
 Strumieniowa telewizja mobilna 
 MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) jest standardem wykorzy-
stującym częstotliwości sieci komórkowych i jest określany jako technologia wzbo-
gacająca sieci UMTS, HSPA i LTE. Technologia ta umożliwia świadczenie usług 
rozsiewczej telewizji mobilnej przy wykorzystaniu przez operatorów komórkowych 
już posiadanych, lecz niezagospodarowanych częstotliwości radiowych sieci 
UMTS. Został on uruchomiony pod koniec 2007 r. Standard ten zapewnia usługi 
telewizji interaktywnej, dostęp do usług wideo (np. popularne YouTube) oraz do 
Internetu. MBMS oferuje jednoczesną transmisję 3-4 kanałów TV mobilnej.  
 TDtv jest rozszerzeniem standardu MBMS i umożliwia jednoczesną transmi-
sję do 15 kanałów telewizji mobilnej w sieciach 3G. Uruchomienie telewizji w tym 
standardzie nie wymaga zatem zakupu dodatkowego pasma radiowego ani nie 
wpływa na już wykorzystywane częstotliwości. 
 Technologie dla telewizji mobilnej i innych usług multimedialnych bazu-
jące na sieciach rozsiewczych 
 W grupie mobilnej telewizji rozsiewczej, nadawanej na częstotliwościach 
radiowych i telewizyjnych, istnieje kilka konkurujących ze sobą standardów. 
 DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handhelds) jest częścią europejskiego 
projektu Digital Video Broadcasting normującego przesyłanie cyfrowych sygnałów 
wizyjnych w sieciach naziemnych, kablowych i satelitarnych. DVB-H jest odmianą 
systemu DVB-T, dostosowaną do małych urządzeń przenośnych.  
 Standard DVB-H został wybrany przez ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute) jako standard dla europejskiej telewizji mobilnej, która zgodnie 
zaleceniami Komisji Europejskiej będzie korzystała z zakresu UHF-470-862 MHz. 
− pasma uwolnionego po zaprzestaniu nadawania sygnału analogowego w pań-
stwach członkowskich.  
 DMB (Digital Multimedia Broadcasting) jest południowokoreańskim standar-
dem telewizji mobilnej opartym na technologii DAB (Digital Audio Broadcasting). 
Standard ten został wdrożony w maju 2005 roku w Korei Południowej. Sygnał  
w ramach tego standardu może być emitowany przez satelitę lub naziemnie. Istnieją 
dwie odmiany DMB: T-DMB (Terrestrial-Digital Multimedia Broadcasting) oraz  
S-DMB (Satellite-Digital Multimedia Broadcasting). Oba standardy wykorzysty-
wane są do nadawania już od 2005 r. 
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 ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial) Standard 1seg 
jest używany w Japonii od kwietnia 2006 i Brazylii od końca 2007, do świadczenia 
usług telewizji mobilnej. W ISDB-T każdy kanał jest podzielony na 13 pasm, sy-
gnał HDTV zajmuje 12 pasm, pasmo 13. wykorzystywane jest do nadawania sygna-
łu dla urządzeń mobilnych. Stąd nazwa '1seg' (jeden segment). 
 MediaFLO to amerykański standard opracowany przez firmę Qualcomm, 
umożliwiający transmisję rozsiewczą na urządzenia przenośne. MediaFLO oznacza 
Forward Link Only – transmisja tylko w jedną stronę od wieży nadawczej do od-
biornika. W Stanach Zjednoczonych zaczęto używać tej technologii od 2007 roku. 
System MediaFLO wykorzystują głównie dwaj operatorzy komórkowi w Stanach 
Zjednoczonych AT&T oraz Verizon Wireless. 
 CMMB (China Multimedia Mobile Broadcasting) to chiński standard stwo-
rzony przez agendę rządową, który ma zapewnić niezależność Chin od technologii, 
do których prawa patentowe posiadają zagraniczne firmy. Bazuje na innym chiń-
skim standardzie – Satellite and Terrestrial Interactive Miultiservice Infrastructure 
(StiMi). CMMB przypomina DVB-SH. Pracuje w częstotliwości 2,6GHz, zajmując 
25MHz pasma, dostarczając 25 kanałów telewizyjnych i 30 radiowych. 
 
 
3. Wybrane aspekty ekonomiczne wdrażania nowych technologii 
 
 Szybki postęp technologiczny powoduje, że rozpoznanie przyszłych kierun-
ków rozwoju na rynku telekomunikacyjnym staje się trudne do przewidzenia. Przy-
kładem tego jest wprowadzanie przez operatorów technologii bezprzewodowej 
WiMAX.  
 Zainteresowanie technologią WiMAX pozwalało przypuszczać, że w niedale-
kiej perspektywie stanowić ona będzie jedną z popularnych metod szerokopasmo-
wego dostępu do Internetu, a nawet istotną konkurencję dla sieci 3G. Niektórzy  
z operatorów poczynili znaczne inwestycje związane z implementacją tej sieci, 
ponieważ nie przewidzieli pojawienia się nowej technologii LTE. LTE jest nazy-
wane technologią 3,5 albo 3,9 G ze względu na to, iż 3GPP chciało uniknąć ogło-
szenia przetargu na nową licencję, tak jak to się stało w przypadku 3G.  
 Wielu graczy na rynku zadaje sobie pytanie, czy istniejące bezprzewodowe 
rozwiązania szerokopasmowe w technologiach radiowych takich jak WiMAX, 
HSPA, LTE będą współistnieć? Przewiduje się, że LTE zastąpi technologię HSPA, 
a WiMAX pozostanie standardem niszowym, co oznacza, że LTE i WiMAX będą 
się rozwijać i współistnieć na rynku przez dłuższy czas. W związku z tym, że Wi-
MAX bazuje na standardzie IEEE i jest wspierany przez takie firmy jak Intel, Sam-
sung, Motorola, Cisco, jest on najbardziej popularny w Ameryce i w niektórych 
krajach azjatyckich. LTE, który jest wspierany przez firmę Ericsson, Telia Sonera, 
KDDI (Japonia), zyskuje popularność na rynku europejskim i japońskim.  
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 Z chwilą pojawienia się nowej technologii nazwanej LTE wielu operatorów 
przeszło z szybkiej transmisji pakietowej HSPA bezpośrednio do LTE, gdyż moż-
liwości, jakie daje technologia HSPA Evolved w porównaniu do LTE, są znikome. 
Już teraz dwaj najwięksi operatorzy na rynku amerykańskim: Verizon i AT&T, 
ogłosili, iż zainwestują w LTE. 
 Ważnym aspektem związanym z implementacją LTE jest fakt, iż możliwe jest 
równoczesne działanie technologii GSM, UMTS i LTE. Jeżeli sygnał LTE stanie 
się zbyt słaby, nadajnik zapewni połączenie z siecią w innym standardzie. Funkcjo-
nowanie LTE w różnych krajach jest możliwe dzięki wykorzystaniu szerokiego 
zakresu częstotliwości, od 1,4 MHz aż do 20 MHz. 
 Nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne pozwalają dostawcom usług na 
znaczne zmniejszenie kosztów transmisji danych. Nowe technologie wpływają 
także na ujednolicenie infrastruktury sieciowej, a co za tym idzie − dalszą redukcję 
kosztów oraz bardzo duże obniżenie kosztów eksploatacyjnych sieci telekomunika-
cyjnych.  
 Obraz korzyści z inwestowania w rozwiązania konwergentne przy użyciu 
nowych technologii nie jest jeszcze klarowny. Z jednej strony oczekuje się, że 
wdrożenie rozwiązań konwergentnych przyniesie obniżenie kosztów dla operato-
rów. Z drugiej strony wdrożenie tych rozwiązań związane jest poniesieniem kosz-
tów ich wdrożenia. Operatorzy komórkowi, którzy wcześniej zainwestowali w bu-
dowę infrastruktury i kosztowny zakup licencji na pasma radiowe, muszą teraz 
kalkulować zwrot i zyski również ze starych inwestycji. Dla przykładu, telefonia 
komórkowa trzeciej generacji wciąż nie jest tak popularna jak przewidywali opera-
torzy sieci komórkowych. Po upływie paru lat od zakupu licencji operatorzy rozwi-
jają tańsze we wdrażaniu rozwiązania multimedialne generacji 2,5G, takie jak: 
GPRS i EDGE.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Nie ulega wątpliwości, że upowszechnienie nowych technologii wymaga zde-
finiowania standardów, opracowania planów biznesowych, stworzenia atrakcyjnej 
oferty usług oraz uzyskania dostępu do koncesjonowanych pasm radiowych.  
 Cechą szczególną najnowszych technologii bezprzewodowych jest ich niespo-
tykana dotąd szybkość, przewyższająca nawet parametry łączy DSL. Biorąc do tego 
pod uwagę wzrastającą popularność iPhone’a oraz małych notebooków, pozwalają-
cych na korzystanie z Internetu podczas podróży, można oczekiwać, iż popyt na 
usługi w sieciach bezprzewodowych będzie wzrastał.  
 Warto dodać, iż pojemności oferowane w sieciach LTE w zupełności wystar-
czą do świadczenia wysokiej jakości interaktywnych usług multimedialnych. 
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CONVERGENCE TECHNOLOGY TRENDS 
 
 

Summary 
 
 Over the last few years there has been an explosion in new information and com-
munication technologies. A converged, intelligent networks that integrates data, voice, 
and video provides the foundation for an endless set of applications designed to make 
people more productive and businesses more competitive. The convergence processes 
extend and open many new opportunities for new telecommunication services. 
 This paper presents an analysis of the major technological aspects of the conver-
gence processes as well as economics aspects of the implementation of new technolo-
gies. 
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SYSTEMY HYBRYDOWE  
JAKO NOWA GENERACJA SYSTEMÓW WSPOMAGANIA DECYZJI 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Systemy wspomagania decyzji (SWD) to bardzo pojemny definicyjnie termin. 
Został on spopularyzowany przez Keena i Scott Mortona1, chociaż pierwsze prace  
o tej tematyce powstały przeszło dziesięć lat wcześniej. Zwykle definiuje się je 
bardzo ogólnie. Przykładowo: system wspomagania decyzji to system informatycz-
ny, który dostarcza informacje w danej dziedzinie przy wykorzystaniu analitycz-
nych modeli decyzyjnych z dostępem do baz danych w celu wspomagania skutecz-
nego działania decydentów w kompleksowym i źle ustrukturalizowanym środowi-
sku2. Z kolei Spraque i Carlson3 zdefiniowali systemy wspomagania decyzji jako 
interaktywne, oparte na komputerach systemy pomagające decydentom wykorzy-
stać dane i modele dla rozwiązania źle ustrukturalizowanych problemów. 
 Duże szanse realizacji celów stawianych przed systemami wspomagania de-
cyzji, a także poszerzenia ich zakresu leżą w badaniach naukowych w dziedzinie 
sztucznej inteligencji. Technologia sztucznej inteligencji w dziedzinie zarządzania 
służyć powinna usprawnieniu pracy kadry menedżerskiej poprzez dostarczanie 
informacji ułatwiających proces podejmowania decyzji. Wykorzystanie wiedzy  
                                                 

1  P. G. Keen, M.S. Scott Morton, Decision Support Systems: An Organizational Perspec-
tive. Addison-Wesley, Reading, MA 1978. 

2  M. Klein, L.B. Methlie, Expert Systems. A Decision Support Approach with Applications 
in Management and Finance. Addison-Wesley Publishing Company 1992. 

3  R.H. Spraque, E.D. Carlson, Building Effective Decision Support Systems. Prentice Hall, 
Englewood Cliffs, NJ 1982. 
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w postaci baz wiedzy pozwoliło rozszerzyć możliwości klasycznych systemów 
wspomagania decyzji. Tym samym wydzielono nową klasę SWD nazwaną syste-
mami hybrydowymi. 
 Istnieje wiele definicji pojęcia „system hybrydowy”. Definicje te należy po-
dzielić na dwie kategorie: pierwsza, klasyczna – opisuje złożone systemy przezna-
czone do przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych; druga, semantyczna  
– określa strukturę budowy systemu wykorzystującego wiele metod. W drugim 
ujęciu zatem systemem hybrydowym nazywamy taki system, który integruje do-
wolną liczbę współdziałających ze sobą, heterogenicznych podejść do przetwarza-
nia danych (w szczególności wiedzy) 4. 
 Systemy wspomagania decyzji umożliwiają tworzenie modeli, budowanie 
scenariuszy, wykorzystanie algorytmów numerycznych. Poprzez połączenie ich  
z typowymi dla systemów sztucznej inteligencji rodzajami decyzji, klasyczny mo-
del SWD można rozszerzyć w następujących kierunkach: 

− porada ekspercka w specyficznym obszarze problemu, 
− wyjaśnianie wyników wnioskowania, 
− inteligentne wspomaganie decyzji,  
− pomoc przy formułowaniu zapytań, 
− inteligentne wspomaganie w procesie budowy modelu.  

 Celem systemów hybrydowych w obszarze wspomagania decyzji jest zreali-
zowanie synergii pomiędzy klasycznymi SWD i metodami sztucznej inteligencji. 
System taki powinien łączyć możliwości modelowania, typowe dla SWD, z prze-
twarzaniem symbolicznym, właściwym dla sztucznej inteligencji. 
Klasyczne systemy wspomagania decyzji posiadały bezpośredni dostęp do baz 
danych w firmie oraz często zakładały własne zbiory danych niezbędne dla ich 
funkcjonowania. Współczesne systemy hybrydowe stosują nie tylko dostęp do da-
nych i modeli. Wykorzystują one również najnowsze osiągnięcia w dziedzinie prze-
twarzania analitycznego danych (Online Analitycal Processing − OLAP), hurtowni 
danych oraz wspomaganego metodami sztucznej inteligencji odkrywania wiedzy  
w bazach danych (Data Mining). 
 
 
1. Proces decyzyjny wspomagany wiedzą 
 
 Oprócz klasycznego widzenia procesu decyzyjnego istnieje także rozumienie 
tego procesu jako opartego na wiedzy. To podejście zakłada, że decyzja składa się  
z fragmentów wiedzy opisujących istotę działania, które jest konieczne do podjęcia. 

                                                 
4  C.A. Iglesias, J.C. Gonzalez, J.R. Velasco, The role of hybrid systems in intelligent data 

management: the case of fuzzy/neural hybrids. In Proceedings of the Seminar on Intelligent Data 
Management, pages 90-104, London, UK, April 1996. 
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Decyzja może być reprezentowana za pomocą fragmentu wiedzy opisowej. W tym 
ujęciu podejmowanie decyzji identyfikuje się jako proces tworzenia nowego, wcze-
śniej nieistniejącego fragmentu wiedzy. Powstaje nowa wiedza poprzez przekształ-
cenie i łączenie ze sobą fragmentów istniejącej wiedzy. W tym znaczeniu system 
wspomagania decyzji ułatwia przeprowadzanie takich przekształceń, podobnie jak 
maszyna ułatwia produkowanie dóbr materialnych. Takie ujęcie bliskie jest sztucz-
nej inteligencji, a w szczególności dziedzinie systemów ekspertowych. 
 W latach osiemdziesiątych liczne grono autorów podejmowało problem łącze-
nia systemów ekspertowych z systemami wspomagania decyzji. Między innymi 
były to prace Sroki5, Stanka6, Klein i Methlie7. Integracja ta opisywana była z uży-
ciem różnych nazw, między innymi: SE-SWD czy inteligentny SWD. Jej celem 
było rozszerzenie skuteczności systemów wspomagania decyzji oraz wykorzystanie 
SWD do rozwiązywania złożonych problemów. Integracja ta miała umożliwić po-
łączenie systemów ekspertowych z bazą modeli lub z całym SWD. 
 System hybrydowy definiujemy zatem jako narzędzie informatyczne wspo-
magające proces podejmowania decyzji złożonych i słabo ustrukturalizowanych  
w ramach określonej klasy, umożliwiające: 

− wspomaganie analizy procesu decyzyjnego, 
− projektowanie doskonalszych narzędzi uczenia się podejmowania decyzji, 
− rozwój łatwego dialogu, 
− wspomaganie doboru elementów systemu do kreowania rozwiązań, 
− gromadzenie i rozszerzanie wiedzy dostarczanej z modeli i metod symbo-

licznych w bazie wiedzy, bazie danych, hurtowni danych i WWW8. 
 Wiedzę dotyczącą danej dziedziny i wiedzę o charakterze metodologii podej-
mowania decyzji z tej dziedziny można gromadzić za pomocą takich form, jak mo-
dele oraz bazy wiedzy lub łącząc obie te formy. 
 System hybrydowy może doradzać, w jaki sposób strukturyzować sytuację 
decyzyjną, rozwiązać problem i jak zastosować rozwiązanie. W ujęciu hybrydo-
wym możliwości klasycznego SWD zostały rozszerzone dzięki nowym elementom, 
takim jak: baza wiedzy, system zarządzania bazą wiedzy, mechanizm wnioskowa-
nia, mechanizm wyjaśniania oraz dodatkowe narzędzia systemowe. 
 Prace nad taką koncepcją systemów hybrydowych w obszarze wspomagania 
decyzji zaowocowały m.in. podejściem opartym na paradygmacie wyraźnego od-

                                                 
5  H. Sroka, Systemy ekspertowe − komputerowe wspomaganie decyzji w zarządzaniu i fi-

nansach. AE Katowice, Katowice 1994. 
6  S. Stanek, Systemy bazujące na wiedzy w formułowaniu strategii organizacji, AE Kato-

wice, Katowice 1994. 
7  M. Klein, L.B. Methlie, Expert Systems. A Decision Support Approach with Applications 

in Management and Finance. Addison-Wesley Publishing Company 1992. 
8  J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informatyczne biznesu. Agencja Wydawnicza Placet, 

Warszawa 2001. 
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dzielenia metod rozwiązywania problemu od wiedzy o problemie – paradygmatu 
szeroko stosowanego w konstrukcji systemów ekspertowych. Kluczowa zasada 
procesu rozwiązywania problemów opiera się bowiem na mentalnej reprezentacji 
zewnętrznego problemu decyzyjnego. Model sytuacji decyzyjnej konstruowany jest 
w umyśle decydenta, a następnie poprzez przetwarzanie symboli, operując na tak 
skonstruowanym modelu, otrzymywane jest rozwiązanie problemu.  
 
 
2. Koncepcje hybrydowego wspomagania decyzji 
 
 Pierwsza generacja systemów ekspertowych korzystała z jednolitej struktury 
wiedzy – heurystycznej wiedzy ekspertów. Proces pozyskiwania wiedzy oparty był 
na stosunkowo prostych zasadach współpracy pomiędzy ekspertem a tzw. inżynie-
rem wiedzy9. Zadaniem inżyniera wiedzy było zakodowanie (najczęściej w postaci 
reguł działania) informacji o sposobie rozwiązywania problemów przez eksperta10. 
Druga generacja systemów ekspertowych koncentruje się na identyfikacji wielu 
różnych typów wiedzy i wykorzystaniu jej do budowy efektywnego procesu roz-
wiązywania problemów11. Przykładowo na uwagę zasługuje tu oddzielenie wiedzy 
sterującej procesem (control knowledge) od wiedzy o istocie dziedziny (domain 
knowledge) oraz organizacja wiedzy w wielopoziomowe struktury. 
 Współcześnie systemy hybrydowe w obszarze wspomagania decyzji definiuje 
się w czterech aspektach: 

− języka, 
− możliwości prezentacyjnych, 
− przetwarzania wiedzy, 
− rozwiązywania problemów12. 

 W aspekcie językowym rozpatruje się komunikaty, jakie system może przyjąć 
i przetworzyć. Aspekt prezentacyjny opisuje te komunikaty, które system może 
wygenerować na zewnątrz. W aspekcie przetwarzania wiedzy opisuje się zasoby 
wiedzy systemu. Cechą wspólną wymienionych trzech pierwszych aspektów jest 
odnoszenie się do reprezentacji gromadzonej informacji. Dopiero rozpatrywanie 
systemów wspomagania decyzji jako narzędzia rozwiązywania problemów dopro-
wadza do traktowania ich w sposób całościowy. Przekładając to na system pojęć 
stosowanych podczas projektowania systemów informatycznych, czwarty aspekt 

                                                 
9  J.J. Mulawka, Systemy ekspertowe. WNT, Warszawa 1996. 
10  Gołuchowski J., Inteligentne systemy diagnoz ekonomicznych, AE Katowice, Katowice 

1997. 
11  M. Klein, L.B. Methlie, Expert Systems. A Decision Support Approach with Applications 

in Management and Finance. Addison-Wesley Publishing Company 1992. 
12  C.W. Holsapple, Decision Support Systems, w: Encyclopedia of Information Systems. El-

sevier Inc 2004. 
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sprowadza się do tworzenia modułu nadzorującego pracę pozostałych. Taki moduł 
bywa często nazywany silnikiem systemu hybrydowego.  
 Jednym z kierunków rozwoju wzmacniającym rolę systemów hybrydowych 
we współczesnej organizacji jest łączenie ze sobą różnych metod przetwarzania, 
wnioskowania i poszukiwania wiedzy rozwijanych rozłącznie w ramach sztucznej 
inteligencji w jeden spójny hybrydowy system doradczy. Znane są dwa ogólne 
podejścia do tworzenia takich systemów hybrydowych: CI – Computational Intelli-
gence oraz SC – Soft Computing13. System jest zgodny z podejściem CI lub obli-
czeniowo inteligentny, gdy przetwarza wyłącznie niskopoziomowe dane numerycz-
ne, zawiera elementy rozpoznawania wzorców, nie posługuje się wiedzą w sensie 
określonym w ramach sztucznej inteligencji i dodatkowo wykazuje się na zewnątrz 
zdolnością do dostosowywania się, odpornością na błędy obliczeniowe, szybkością 
w zbliżonym do ludzkiego sposobie reagowania oraz ilości popełnianych pomyłek 
na zbliżonym do ludzkiego poziomie. Te kryteria wypełniane są przez systemy 
inkorporujące następujące metody: sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, logikę 
rozmytą, programowanie ewolucyjne i symulacje życia. 
 Drugie podejście (SC) jest kolejnym krokiem rozwojowym w teorii budowy 
systemów hybrydowych wykorzystujących metody sztucznej inteligencji. Zakłada 
ono, że tworzone systemy doradcze przetwarzają dodatkową informację ustruktura-
lizowaną, a więc o określonej budowie, hierarchii i semantyce. Należy przy tym 
podkreślić różnicę pomiędzy podejściem SC rozumianym jako „miękkie”, a całym 
spektrum klasycznych metod technik obliczeniowych (programowania matema-
tycznego, analizy numerycznej, analizy funkcyjnej, logiki binarnej) i zaliczanych 
do Hard Computing – „twardego” przetwarzania. Podejście SC koncentruje się na 
tworzeniu systemów przetwarzających wiedzę i poza klasycznymi metodami wy-
stępującymi już w podejściu CI wykorzystuje elementy teorii uczenia maszynowe-
go, teorii chaosu i wnioskowania probabilistycznego. 
 Naturalnym kierunkiem rozwoju systemów hybrydowych jest również inte-
gracja z konwencjonalnymi technikami przetwarzania danych (języki programowa-
nia obiektowego) oraz systemami baz i hurtowni danych. Najczęściej wymieniane 
podstawowe techniki sztucznej inteligencji, stanowiące komponenty w aplikacjach 
inteligentnych, obejmują: systemy ekspertowe, sieci neuronowe, systemy odkrywa-
nia wiedzy, logikę rozmytą, algorytmy genetyczne oraz systemy wnioskujące na 
podstawie przypadków (CBR). Z kolei w dziedzinie technologii baz danych naj-
istotniejsze znaczenie mają hurtownie danych, analityczne przetwarzanie danych 
(OLAP) oraz wspomagane metodami sztucznej inteligencji odkrywanie wiedzy  
w bazach danych (Data Mining). 
 

                                                 
13  I.J. Rudas, Hybrid Systems, w: Encyclopedia of Information Systems, Elsevier Inc, 2004. 
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Podsumowanie 
 
 Tradycyjne rozumienie systemów hybrydowych wydaje się obecnie zbyt wą-
skie. Współcześnie systemy te można i należy rozumieć w znacznie szerszym kon-
tekście, nie tylko jako efekt integracji systemów wspomagania decyzji i systemów 
ekspertowych, ale jako integrację wielu technik sztucznej inteligencji, baz i hur-
towni danych oraz analitycznego przetwarzania danych w celu dostarczenia infor-
macji decyzyjnej. Integracja ta odbywa się nie tylko na poziomie zastosowanej 
technologii, ale coraz częściej dotyczy kontekstu prowadzonej działalności bizne-
sowej. Twórcy systemów hybrydowych zmuszeni są brać pod uwagę nie tyle bieżą-
ce procesy biznesowe, lecz nowo zdefiniowane rodzaje aktywności gospodarczej 
mające cechę powtarzalności i uwzględniające możliwości maksymalnie szybkiego 
przesyłania danych o wzrastającym w czasie stopniu komplikacji i zawartości tre-
ściowej (od prostych komunikatów alfanumerycznych do strumieni audio/wideo 
wysokiej jakości). W takich warunkach szczególne trudne staje się dostarczanie 
warstwie zarządczej informacji przydatnych do szybkiego podejmowania trafnych 
decyzji. W konsekwencji duże znaczenie powinno być nadawane funkcjonalności 
udostępnianej przez systemy hybrydowe i łączące wielorakie technologie symula-
cyjne, przetwarzania wiedzy i komunikacyjne.  
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HYBRID SYSTEMS AS THE NEW GENERATION OF DSS 
 
 

Summary 
 
 Traditional viewing of hybrid systems seems to be constrained in many aspects. 
Hybrid systems are the ones that make use of computer-based mechanisms from the 
field of artificial intelligence (AI). Researchers in the AI field endeavor to make sys-
tems capable of displaying intelligent behavior, or behavior that would reasonably be 
regarded as intelligent if it were observed in humans. That achievements are combined 
with techniques born in the areas of database management (DBMS) and On-Line Ana-
lytical Processing (OLAP). Integration of aforementioned approaches deals not only 
with technology but also with context of business activity. 
 Developers of the decision systems are forced to take into consideration newly 
defined and perpetual kinds of activities which are conducted in hardening conditions of 
continuously increasing amount of data to be performed. That renders so much severe 
difficulties in providing management staff with accurate and up-to-date information as  
a basis to take proper decisions. 
 Hybrid systems seems to be that incarnation of Decision Support Systems (DSS) 
which is capable to handle that challenge effectively. 
 

Translated by Piotr Zadora 
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REGULACJA RYNKÓW USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  
W UNII EUROPEJSKIEJ JAKO SPOSÓB PRZECHODZENIA  

OD MONOPOLU DO KONKURENCJI 
 
 
 
Wstęp 
 
 Stworzenie i zapewnienie uczestnikom rynku możliwie swobodnych warun-
ków gospodarowania, sprzyjających aktywizowaniu ich zachowań społecznych  
i gospodarczych, jest ważnym celem polityki gospodarczej, w tym zwłaszcza poli-
tyki wspierania konkurencji. 
 Wiążące się z tym dążenia do otwierania rynków i tworzenia na nich warun-
ków współzawodnictwa argumentowane jest korzyściami konkurencji, w tym 
zwłaszcza: 

− możliwościami wyboru różnych ofert rynkowych, 
− lepszym dostosowywaniem ofert producentów do potrzeb konsumentów. 

 Uwzględniając zalety konkurencji, ogólnie przyjmuje się, że zorganizowanie 
rynków na zasadzie monopolu powinno dotyczyć jedynie sytuacji uzasadnionych 
szczególnymi względami1, a podstawową formą powinno być funkcjonowanie 
rynków konkurencyjnych. 

                                                 
1  Rynki działające na zasadzie monopolu z przyzwoleniem państwa najogólniej dzieli się 

na: 1) rynki charakteryzujące się fundamentalną zawodnością konkurencji, zwłaszcza wiążące się 
z istnieniem struktur wykorzystujących korzyści skali i zakresu działania czy też struktur świad-
czących tzw. dobra publiczne, 2) rynki z dostrzeganą, ale dającą się korygować zawodnością 
konkurencji, które ze względu na ich wielosegmentowość i wykazywanie tylko przez niektóre 
segmenty cech charakterystycznych dla monopolu, bądź ze względu na polityczne decyzje uzna-
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 Rynek usług telekomunikacyjnych (RUT), a konkretnie segment telefonii 
stacjonarnej, jest interesującym przykładem struktury, która w państwach europej-
skich funkcjonowała na zasadzie monopolu, a następnie została poddana procesom 
liberalizacji i regulacji prowadzącym do stopniowego odchodzenia od rozwiązań 
monopolistycznych i przechodzenia do rynku otwartego. 
 
 
1. Dotychczasowe podejście Unii Europejskiej do regulacji RUT 
 
 Europejski RUT cechowało funkcjonowanie w poszczególnych krajach firm 
państwowych posiadających pozycję monopolistyczną. Pozytywne efekty realizo-
wanego w USA procesu liberalizacji RUT dały asumpt do rozważenia podjęcia 
podobnych działań w Unii Europejskiej.  
 Uwzględniając cechy RUT, w tym zwłaszcza jego sieciowy charakter, w Unii 
Europejskiej (UE) uznano za zasadne powołanie branżowych organów regulacyj-
nych mających za zadanie stopniowe otwieranie RUT na konkurencję. Wyjściową 
realizowaną linią otwierania RUT w UE było wprowadzanie konkurencji począt-
kowo w płaszczyźnie sieci międzynarodowej, a następnie otwieranie dla konkuren-
cji pozostałych płaszczyzn sieci, tj. sieci krajowych i lokalnych2. 
 Praktyka gospodarcza szybko wykazała, że samo otwarcie RUT na konkuren-
cję, aczkolwiek było warunkiem koniecznym, to jednak niewystarczającym dla 
wykształcenia efektywnej konkurencji na tym rynku. Okazało się, że mimo formal-
nego stworzenia prawnych możliwości powstania konkurencji i rzeczywistego po-
jawienia się pierwszych konkurentów, pozycja dotychczasowych monopolistów 
była nadal silna.  
 Stan ten skłonił UE do pewnego przemodelowania linii regulacyjnej służącej 
rozwijaniu konkurencji w segmencie telefonii stacjonarnej RUT. Pierwszym etapem 
tego przemodelowania było przeprowadzenie pogłębionej analizy segmentów tele-
fonii stacjonarnej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na: liczbę konkurentów działa-
jących w tym segmencie, cechy, w tym potencjał nowych firm dopuszczonych do 
funkcjonowania na rynku telekomunikacyjnym, stosowane procedury i warunki 
udzielania koncesji na prowadzenie działalności telekomunikacyjnej. 
 Opierając się na wynikach tej analizy oraz uzyskanych już doświadczeniach, 
uznano, że stworzenie rzeczywistej konkurencji na rynku telefonii stacjonarnej 
wymaga zapewnienia nowym firmom dostępu do sieci operatorów zasiedziałych 
(dotychczasowych monopolistów), gdyż bywają one wykorzystywane do stosowa-
                                                                                                                        
no za struktury monopolistyczne (C. Christmann, Liberalisierung von Monopolmaerkten. Peter 
Lang. Europaeischer Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main 2004, s. 6). 

2  W Polsce przyjęto rozwiązanie odmienne, polegające na otwieraniu dla konkurencji  
w pierwszej kolejności najmniej rentownych sieci lokalnych, co było jawną formą dążenia do 
zachowywania i utrwalania jak najsilniejszej pozycji rynkowej dotychczasowego monopolisty. 
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nia praktyk monopolistycznych. Uwzględniając ten fakt, kolejnym etapem zmian 
było wprowadzenie regulacji dotyczących zasad udostępniania sieci operatorów 
zasiedziałych nowym operatorom telekomunikacyjnym. Przepisami regulacyjnymi 
objęto: 

− zasady ustanawiania punktów styku sieci (obowiązki każdego z operato-
rów, opłaty za korzystanie z nich), 

− zasady ustalania opłat za połączenia realizowane za pośrednictwem punk-
tów styku, 

− maksymalne terminy negocjowania porozumień dotyczących tzw. łączenia 
sieci, 

− zasady postępowania w przypadku niemożności porozumienia się operato-
rów w kwestii tzw. łączenia sieci. 

 Aktywne oddziaływania regulacyjne w tym obszarze zaczęły przynosić efekty 
wyrażające się: wzrostem intensywności konkurencji na rynku telefonii stacjonar-
nej, spadkiem cen usług telekomunikacyjnych, szybszym spadkiem udziału opera-
torów zasiedziałych w ogólnej liczbie obsługiwanych linii.  
 Realizowana w UE praktyka regulacyjna w obszarze RUT ukierunkowana  
z jednej strony na ułatwianie dostępności do sieci operatorów zasiedziałych,  
a z drugiej na obniżanie opłat za korzystanie z tych sieci3, spowodowała: 

− oficjalne stawianie przez operatorów zasiedziałych pytania: skąd przy co-
raz niższych marżach znajdować środki na nowe inwestycje sieciowe? 

− jawne ograniczanie przez niektórych z tych operatorów inwestycji w no-
woczesne sieci telekomunikacyjne. 

 Nawet przyjmując przesadność utyskiwania operatorów zasiedziałych na po-
garszającą się sytuację rynkową, należy uznać, że regulacja RUT powinna sprzyjać 
jego rozwojowi i innowacyjności. Dotychczasowe działania regulacyjne dały efekty 
w postaci wprowadzenia i utrwalenia konkurencji w obszarze zmonopolizowanego 
wcześniej rynku telefonii stacjonarnej, łatwiejszego uzyskiwania dostępu do sieci 
operatorów zasiedziałych, rozwoju procesu odbierania udziałów rynkowych opera-
torom zasiedziałym, obniżania opłat za usługi hurtowe oraz stawek taryfowych za 
                                                 

3  Przykładowo w Polsce w „Strategii regulacyjnej na lata 2008-2010” UKE m.in. przyjęło, 
że na koniec 2010 r.: 

− cena minuty połączenia krajowego w telefonii stacjonarnej wyniesie 1,75 eurocenta, 
− cena za minutę połączenia krajowego między sieciami stacjonarnymi i komórkowymi nie 

będzie wyższa niż 13 eurocentów, 
− z usług tzw. operatorów alternatywnych korzystać będzie 30% abonentów. 
 Strategia ta kładzie nacisk na hurtowe udostępnianie infrastruktury TP operatorom alter-

natywnym oraz uproszczenie procedury zmiany dostawcy usług (WSJ Polska z 5-6.04.08 r.).  
 Działania te służą poprawie konkurencyjności na RUT w Polsce i są konsekwencją faktu, 

że „Mechanizmy zawarte w poszczególnych decyzjach regulacyjnych z lat 2006-2009 nie zadzia-
łały w sposób dostatecznie dobry”(wypowiedź z wywiadu Anny Streżyńskiej, prezes UKE, dla 
„Dziennika Gazety Prawnej” z 8-10.01.10 r.) 
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usługi detaliczne. Ten z punktu widzenia klienta pozytywny kierunek przekształceń 
wywołuje jednak niezadowolenie operatorów zasiedziałych uznających, że prowa-
dzona polityka regulacyjna: 

− zniechęca operatorów alternatywnych (nowych operatorów) do budowania 
własnych sieci, 

− skłania ich do oczekiwania na wybudowanie sieci przez operatora zasie-
działego, do której wskutek obowiązujących regulacji będą mieli zapew-
niony dostęp po atrakcyjnych dla nich cenach. 

 Niektórzy operatorzy zasiedziali, nie zgadzając się z ekonomiczną zasadnością 
obowiązujących rozwiązań regulacyjnych w zakresie dostępu do nowo budowanych 
nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych, ograniczają wielkość inwestycji w te 
sieci. Sytuacja taka, biorąc pod uwagę duży potencjał inwestycyjny operatorów 
zasiedziałych, nie sprzyja zapewnieniu wysokiego tempa rozwoju nowoczesnych 
sieci szerokopasmowych i rozwoju oferty nowych usług informacyjno-
komunikacyjnych. 
 Operatorzy zasiedziali zarazem uważają, że stworzenie właściwego klimatu 
dla rozwijania inwestycji w nowoczesne sieci telekomunikacyjne przede wszystkim 
wymaga zapewnienia ze strony regulatora4: 

− stabilizacji opłat za dostęp do sieci (zaprzestania dalszego ich obniżania), 
− objęcia operatorów nieinwestujących w nowoczesne sieci współodpowie-

dzialnością za ponoszenie ryzyka ich ewentualnego niskiego wykorzysta-
nia, 

− całkowitego odejścia od regulowania dostępu do sieci VDSL zapewniającej 
przepływność 50 Mbit/s,  

− stabilniejszego otoczenia prawnego i stabilniejszych warunków dla prowa-
dzonej przez operatorów działalności planistycznej, 

− pierwszeństwa indywidualnie zawieranych umów na dostęp do sieci przed 
regulacyjnym narzucaniem warunków tych umów. 

 
 
2. Nowe trendy w regulowaniu RUT w UE 
 
 Należy przyjąć, że zarówno z punktu widzenia właściwego kierunku rozwoju 
RUT, jak też rozwoju gospodarki narodowej, rozbudowa nowoczesnych, zapewnia-
jących wysokie przepływności sieci telekomunikacyjnych, powinna mieć priorytet. 
Dla osiągnięcia tego celu warto rozważyć doskonalenie dotychczasowej polityki 
regulacyjnej, służące ukierunkowaniu jej na zaktywizowanie innowacyjności  
w obszarze RUT. Istotnym elementem tego doskonalenia powinno być głębsze 

                                                 
4  Positionen. Hintergruende und Standpunkte zur Regulierung im Festnetz. DT, Oktober 

2009, s. 8. 
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analizowanie źródeł zysków operatorów telekomunikacyjnych. Należałoby przyjąć, 
kierując się schumpeterowską teorią „twórczej destrukcji”, że z efektywnym ryn-
kiem można mieć do czynienia również w sytuacji, gdy jeden z jego uczestników 
osiąga wysokie zyski. Jednak warunkiem uznania takiej sytuacji za efektywną jest  
z jednej strony osiąganie wysokich zysków dzięki przewadze innowacyjnej,  
a z drugiej, że zyski takie nie będą trwałe i w dającym się przewidzieć czasie zosta-
ną przez siły rynkowe zredukowane5. 
 Zadaniem regulatora byłoby analizowanie, czy uzyskana dzięki innowacji 
przewaga nie przeistacza się w przewagę permanentną, ograniczającą dynamikę 
rynku6. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji regulator powinien rozważyć pod-
jęcie działań o charakterze: 

− ekonomicznym, 
− technicznym, 
− organizacyjnym. 

 W obszarze działań ekonomicznych szczególne znaczenie należałoby przypi-
sać ustalaniu opłat za dostęp do nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Regula-
tor, decydując się na określenie opłat za dostęp do takich sieci, powinien dołożyć 
wszelkich starań celem znalezienia tzw. ceny odpowiedniej, której poziom będzie 
akceptowany przez operatorów zainteresowanych dostępem do niej, a zarazem 
będzie skłaniał operatorów alternatywnych do inwestowania w rozwój własnych 
nowoczesnych sieci. Ustalenie opłat za dostęp do nowoczesnych sieci na zbyt wy-
sokim poziomie wpłynie na wzrost cen nowych usług i ograniczenie popytu na nie. 
Natomiast wyznaczenie tych opłat na zbyt niskim poziomie ograniczy atrakcyjność 
inwestowania w nowoczesną infrastrukturę i zagrozi jej dalszemu rozwojowi. Po-
szukując poziomu tzw. odpowiedniej ceny za dostęp do nowoczesnej sieci teleko-
munikacyjnej, regulator może wspierać się porównaniami ujęć „koszty-koszty” oraz 
„koszty-ceny”, odnoszącymi się do innych ofert telekomunikacyjnych. Powinien 
też zapewnić odpowiednią proporcję między opłatami za dostęp do sieci szerokopa-
smowej a opłatami za dostęp do łącz, które zamierza się redukować. Należy jednak 
przyjąć, że poszukiwanie tzw. odpowiedniej ceny za dostęp do nowoczesnych, 
szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych będzie realizowane w procesie 
uczenia się samego regulatora i dostosowywania przez niego tej ceny do zachowań 
podmiotów rynkowych. 
 Potrzeba regulacyjnych oddziaływań o charakterze technicznym może pojawić 
się w przypadku nadmiernego zróżnicowania technologicznego tworzonych nowo-
czesnych sieci telekomunikacyjnych. W takiej sytuacji pożądane może okazać się 
wspieranie kompatybilności sieci będących w dyspozycji różnych operatorów.  

                                                 
5  S. Heng, Telekom-Regulierung in der EU vor neuer Weichenstellung. Deutsche Bank Re-

search, 9 Juni 2008. 
6  W literaturze wskazuje się, że nie powinien to być okres dłuższy niż 3-5 lat. 



Roman Czaplewski 740 

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby można by wykorzystać regulacyjne wy-
znaczanie standardów dla: punktów styku sieci, parametrów świadczonych usług  
i jakości serwisu obsługowego. 
 W obszarze działań organizacyjnych mających wspierać innowacyjność RUT 
regulator może stosować instrumenty: 

1. miękkie, np.: 
− odłożenie na określony wskazany czas swych ingerencji w kształtowa-

nie dostępu do nowoczesnych sieci, zakładając, że operatorzy sami 
znajdą zadowalające rozwiązanie, 

− zawarcie porozumienia z operatorem zasiedziałym służącego usunięciu 
lub przynajmniej ograniczeniu niedoskonałości dostrzeżonych w funk-
cjonowaniu RUT, 

2. restrykcyjne (twarde), obligujące konkretnych operatorów do określonych 
działań, np. do reorganizacji operatora. 

 Przykładem wykorzystania miękkiego instrumentu regulacyjnego dla wsparcia 
działań innowacyjnych w obszarze RUT jest zawarte w listopadzie 2009 r. porozu-
mienie między UKE i TP. Zgodnie z tym porozumieniem: 

− UKE uzyskało od operatora przyrzeczenie zrealizowania do 2012 r. ponad 
1,2 mln nowych telekomunikacyjnych linii szerokopasmowych7, 

− TP, w przypadku zrealizowania tych zadań, uniknie ryzyka tzw. separacji 
funkcjonalnej, czyli podziału na część obsługującą sieć i część świadczącą 
usługi detaliczne, a ponadto zapewnia sobie inną istotną korzyść wynikają-
cą z zagwarantowania jej przez UKE stałości stawek hurtowych do 2012 r. 

 Jest to ciekawy i pozytywny przykład stosowania łagodnych instrumentów 
regulacyjnych służących dynamizowaniu innowacyjności RUT. Podjęte przez TP 
zobowiązania inwestycyjne powinny bowiem8: 

− w objętych porozumieniem budowanych i modernizowanych liniach przy-
spieszyć przesyłanie danych z prędkości 2 Mbit/s do 6 Mbit/s, 

− skłonić operatorów do inwestowania nie tylko w sieć dostępową i światło-
wodową, ale także w systemy informatyczne i usługowe niezbędne dla za-
oferowania klientom nowych usług. 

 Jednak o rzeczywistych pozytywnych efektach zawartego porozumienia bę-
dzie można powiedzieć dopiero po zrealizowaniu przez TP zapisanych zobowiązań9 
                                                 

7  Ujęty w porozumieniu plan inwestycyjny TP określony w tys. linii szerokopasmowych 
przewiduje wybudowanie w 2009 r. 37 tys. linii, 2010 – 317, 2011 – 499, a w 2012 r. – 347 tys. 
linii. Zarazem uzgodniono, że do 2012 r. 29% nowych linii szerokopasmowych powstanie na 
terenach wiejskich, 34% w małych i średnich miastach, a 37% w aglomeracjach (materiały UKE). 

8  Rzeczpospolita z 26.11.09 r. 
9  Na potrzebę wstrzemięźliwego podejścia do tej kwestii wskazuje m.in. następująca wy-

powiedź prezes UKE A. Streżyńskiej: „O tym, czy porozumienie zaowocowało pozytywnie w 
części dotyczącej niedyskryminacji operatorów alternatywnych, będziemy wiedzieli po 1 stycznia 
2011 roku” „Rzeczpospolita” z 18.01.10 r.  
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Podsumowanie 
 
 Dotychczasowe wyniki regulacji RUT nie w pełni odpowiadają celom okre-
ślonym przy jej wprowadzaniu. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż w obszarze 
telefonii stacjonarnej nie wszędzie udało się doprowadzić do funkcjonowania efek-
tywnej konkurencji. Ponadto zauważono, że w niektórych krajach restrykcyjne 
regulacje wspierające rozwój konkurencji zniechęciły operatorów zasiedziałych do 
intensywnego inwestowania w rozwój nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych, 
umożliwiających szybką przepływność dużej ilości danych. Stan taki nie sprzyja 
wprowadzaniu i rozwijaniu nowych usług informacyjno-komunikacyjnych, oddzia-
łując niekorzystnie na zaspokojenie rosnących potrzeb klientów i rozwój gospodar-
ki narodowej. 
 Zaistniała sytuacja doprowadziła do pojawienia się głosów, że drogą regula-
cyjną nie da się równocześnie zapewnić na RUT funkcjonowania efektywnej kon-
kurencji i dynamicznego inwestowania w innowacyjne sieci telekomunikacyjne. 
Pojawiają się też głosy o potrzebie zrezygnowania z regulacji RUT. Wydaje się 
jednak, że właściwszym podejściem jest doskonalenie regulacji RUT, które powin-
no polegać na: 

− odchodzeniu od regulacji tych obszarów RUT, gdzie jest to już możliwe, 
− poprawianiu rozwiązań regulacyjnych w pozostałych obszarach RUT w ce-

lu stworzenia warunków dla równoczesnego doprowadzenia do efektywnej 
konkurencji i rozwijania innowacyjnych inwestycji. 

 W odniesieniu do pierwszej kwestii należy rozważyć zaprzestanie regulacji  
w tych obszarach RUT, w których nie występuje już zjawisko ograniczeń dostępu 
do sieci operatorów zasiedziałych i na których równocześnie funkcjonuje przy-
najmniej 2-3 operatorów10. W odniesieniu do drugiej kwestii podstawową wytyczną 
powinno być zapewnienie operatorom inwestującym w nowoczesne sieci cyfrowe 
zadowalającej dywidendy, przynajmniej w pierwszych latach jej udostępniania 
innym operatorom.  
 
 

                                                 
10  Dr. Frederic Ufer, Bundesnetzagentur Bonn, s. 21 (www.vatm.de/uploads/media/07-07-

2009.pdf). 
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TELEKOMMUNIKATIONSREGULIERUNG IN DER EU  
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Zusammenfassung 
 
 Mit der Einführung der sektorspezifischen Regulierung in der EU nahm die Wett-
bewerbsintensität in der Telekommunikation zu. Bisherige Regulierung fördert aber vor 
allem den Wettbewerb und weniger die Innovation in der europäischen Telekommuni-
kationsbranche 
 Um ein innovationsfreundliches Klima im europäischen Telekommunikation zu 
fördern ist ein neuer Regulierungsansatz erforderlich. Besonders wichtig ist eine Balan-
ce zwischen verbraucherfreundlichen Entgelten und weiteren und Innovationsinfrastruk-
turinvestitionen. 
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Wprowadzenie 
 
 Towarzyszący współczesnemu społeczeństwu w dobie globalizacji stały roz-
wój technologiczny sprawia, że prawu coraz trudniej przychodzi reagować na róż-
norodne zjawiska patologiczne związane z wykorzystywaniem nowoczesnych roz-
wiązań teleinformatycznych. Wspomniana teza odnosi się w znacznej mierze do 
tego obszaru działalności gospodarczej, który wykorzystuje łączność elektroniczną 
jako nośnik informacji, zwłaszcza na płaszczyźnie wymiany intelektualnej i eko-
nomicznej. Instrumenty służące prowadzeniu działalności gospodarczej (np. ban-
kowość elektroniczna, sklepy internetowe), stają się często narzędziem popełnienia 
przestępstwa, i to takiego, które godzi w prawo własności, tajemnicę komunikowa-
nia się, porządek publiczny i bezpieczeństwo powszechne, a nawet zdrowie i życie 
człowieka.  
 Jednym z najistotniejszych problemów, które stoją obecnie przed społeczeń-
stwem, jest zatem kwestia etycznych wyznaczników rozwoju technologicznego1  
i właściwy dobór środków reakcji organów ochrony prawnej na szkodliwe zacho-
wania, naruszające prawa i wolności uczestników rynku usług komunikacji elektro-

                                                 
1  Za wysoce trafną uznać należy przy tym diagnozę zaistniałego stanu rzeczy przedstawio-

ną na gruncie katolickiej nauki społecznej. Zdaniem Benedykta XVI, „Rozwój technologiczny 
może zrodzić ideę samowystarczalności techniki […]. Z tego też powodu technika przyjmuje 
dwuznaczne oblicze. Zrodzona z twórczości ludzkiej jako narzędzie wolności człowieka, może być 
ona pojmowana jako element wolności absolutnej, tej wolności, która chce abstrahować od ogra-
niczeń, jakie rzeczy zawierają w sobie”. Benedykt XVI encyklika Caritas in veritate, 2009, s. 70. 
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nicznej. Ustawodawca sięga w tym przypadku częstokroć po szczególnie dolegliwe 
instrumenty o charakterze prawnokarnym i karnoadministracyjnym. Nie sposób 
byłoby w ramach niniejszych rozważań przedstawić całości regulacji prawnych 
służących ochronie tego sektora gospodarki na gruncie polskiego systemu prawne-
go. Przedmiotem dalszych rozważań staną się zatem jedynie wybrane rozwiązania 
legislacyjne służące ochronie usług komunikacji elektronicznej o największym, jak 
się wydaje, zastosowaniu w działalności gospodarczej, które związane są z przesy-
łaniem drogą elektroniczną niezamówionej informacji handlowej (spammingiem), 
wydawaniem i używaniem elektronicznych instrumentów płatniczych oraz prze-
strzeganiem tajemnicy telekomunikacyjnej. 
 
 
1. Zwalczanie spammingu 
 
 Samo określenie „spam” ma swoje źródło w języku angielskim i oznacza skrót 
od wyrażenia spiced pork and ham, co wskazuje na zawartość oraz charakter infor-
macji za niego uznawanych. Niekiedy określany bywa także jako junk-mail (rupie-
cie pocztowe), UCE (ang. Unsolicited Commercial E-mail − niepożądany list ko-
mercyjny) czy też UBE (ang. Unsolicited Bulk E-mail – niepożądany list niekomer-
cyjny)2.  
 Zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną3 (dalej: u.ś.u.d.e.) zakazane jest „przesy-
łanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektro-
nicznej”, jakkolwiek za spam uznać należy również niezamówione informacje  
o charakterze np. politycznym lub ideologicznym. Zgodnie z postanowieniami art. 
24 ust. 1 u.ś.u.d.e., przesyłanie spamu stanowi wykroczenie i podlega karze grzyw-
ny od 20 do 5000 złotych. Spamming w przytoczonym powyżej znaczeniu ustawo-
wym został uznany również za czyn nieuczciwej konkurencji4 (art. 10 ust. 3 
u.ś.u.d.e.) i jako taki podlega odpowiedzialności karnoadministracyjnej na gruncie 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów5. Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wymierzyć przedsiębiorcy 
administracyjną karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu osiągniętego przez 

                                                 
2  Zob. M. Czyżak, Spamming i jego karalność w polskim systemie prawnym, „Pomiary 

Automatyka Kontrola” 2009, nr 7, s. 548-549. 
3  Dz.U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm. 
4  W myśl postanowień art. 3 ust. 1 przepisu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalcza-

niu nieuczciwej konkurencji (Tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), 
czynem nieuczciwej konkurencji jest „działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, 
jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”.  

5  Dz.U. nr 50, poz. 331, z późn. zm. 
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niego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli dopuścił 
się on, nawet nieumyślnie, stosowania spammingu.  
 Nadmienić należy jednakże, że skala spammingu okazała się na tyle duża,  
a jego powiązanie z niektórymi szczególnie szkodliwymi społecznie formami prze-
stępczości internetowej na tyle powszechne, że pożądane stało się wykorzystanie 
nowych narzędzi zapobiegania rozprzestrzenianiu się spamu. Stały się one przed-
miotem opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury „Projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo telekomunikacyjne i niektórych innych ustaw”6 (dalej: n.P.t.). Za-
kłada on nowelizację ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne7 
(dalej: P.t.) i włączenie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: prezes 
UKE) do grona organów ochrony prawnej zajmujących się przeciwdziałaniem temu 
zjawisku.  
 Zgodnie z analizowanym projektem nowelizacji ustawy Prawo telekomunika-
cyjne zakazane byłoby przesyłanie bez uprzedniej zgody odbiorcy: komunikatów  
o treści i kontekście niezależnym od tożsamości odbiorcy; komunikatów za pomocą 
automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego; 
komunikatów, których zadaniem jest tworzenie baz danych teleadresowych odbior-
ców, w szczególności dla celów marketingowych; informacji handlowej8.  
 W myśl postanowień projektu prezes UKE zobligowany byłby do wszczęcia  
z urzędu postępowania w sprawach o nałożenie kary pieniężnej za spamming, jeśli 
ze względu na jego charakter, częstotliwość lub ilość stanowi on „zagrożenie dla 
integralności lub bezpieczeństwa sieci lub świadczenia usług telekomunikacyjnych” 
(art. 175c n.P.t.), natomiast ciężar udowodnienia posiadania zgody odbiorcy na 
przesłanie tego rodzaju komunikatów i informacji spoczywałby na wysyłającym 
informację handlową (art. 175a ust. 3 n.P.t.). Podczas prowadzonego postępowania 
prezes UKE mógłby żądać od dostawców usług telekomunikacyjnych i operatorów 
dostarczenia, we wskazanym przez niego terminie, informacji niezbędnych dla 
wypełnienia jego zadań, w tym danych osobowych abonentów (art. 175e n.P.t.), zaś 
przy UKE funkcjonować miałaby jednostka organizacyjna zajmująca się przyjmo-

                                                 
6  Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne i niektórych innych ustaw, 

wersja projektu z 14 maja 2009 r., Ministerstwo Infrastruktury, Departament Telekomunikacji, 
http://bip.mi.gov.pl. 

7  Dz.U. 2004, nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 
8  W myśl postanowień przepisu art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektro-

niczną informacją handlową jest każda informacja przeznaczona „bezpośrednio lub pośrednio do 
promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której 
prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odręb-
nych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej 
osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie,  
w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świad-
czących usługi”. 
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waniem zgłoszeń o spamie (art. 175d n.P.t.). Dostawcy usług telekomunikacyjnych 
zobowiązani zostaliby do niezwłocznego przesyłania do wspomnianego powyżej 
ośrodka wszelkich informacji dotyczących zlokalizowanego w ramach świadczo-
nych usług zakończenia sieci, z którego został wysłany spam, a także informacji  
o przypadkach przesyłania do ich abonentów spamu spoza terytorium Polski (art. 
175g ust. 6 i 7 n.P.t.). 
 Projekt zakłada stosunkowo szerokie granice dolegliwości tej sankcji admini-
stracyjnej – od 100 do 100 000 złotych w przypadku przesyłania spamu i od 100 do 
5000 złotych w przypadku pozostałych deliktów administracyjnych zaproponowa-
nych w analizowanym projekcie, np. zaniechania realizacji ww. obowiązków in-
formacyjnych (art. 209a ust. 2 i 3 n.P.t.).  
 
 
2. Ochrona elektronicznych instrumentów płatniczych 
 
 Jedną z głównych cech, którą odznacza się współczesny obrót gospodarczy, 
jest wzrost znaczenia pieniądza elektronicznego. Przyczyn takiego stanu rzeczy 
upatrywać należy w dwojakiego rodzaju przesłankach. Z jednej strony ułatwia on 
bowiem wymianę handlową na odległość, z drugiej zaś strony zapewnia wbrew 
pozorom swoiste bezpieczeństwo, obce transakcjom gotówkowym. Sam pieniądz 
elektroniczny jest instytucją prawa bankowego podlegającą ścisłym regulacjom 
prawnym, poczynając od jego legalnej definicji, a kończąc na niezwykle restryk-
cyjnych zasadach obrotu nim.  
 W świetle przepisów art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
− Prawo bankowe9 (dalej: P.b.), pieniądzem elektronicznym jest zatem wartość 
pieniężna będąca elektronicznym odpowiednikiem znaków pieniężnych, która speł-
nia łącznie następujące przesłanki: jest przechowywana na informatycznych nośni-
kach danych, jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środ-
ki pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość, jest przyjmowana 
jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż wydający ją do dyspozycji, 
na żądanie jest wymieniana przez wydawcę na środki pieniężne, jest wyrażona w 
jednostkach pieniężnych.  
 Ustawodawca poddał również szczegółowej reglamentacji proces wydawania  
i używania elektronicznych instrumentów płatniczych. W myśl postanowień przepi-
su art. 2 pkt ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach 
płatniczych10 (dalej: u.e.i.p.) za elektroniczne instrumenty płatnicze uznaje się 
„każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odle-
głość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu informatycz-

                                                 
9  Tekst jednolity Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665, z późn. zm. 
10  Dz.U. 2002, nr 169, poz. 1385, z późn. zm. 
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nych nośników danych lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do 
dokonania operacji, w szczególności kartę płatniczą11 lub instrument pieniądza 
elektronicznego”12. Uczestnikami tego procesu są zwykle: wydawca  elektronicz-
nego instrumentu płatniczego; posiadacz elektronicznego instrumentu płatniczego, 
tj. podmiot, który na podstawie umowy o elektronicznym instrumencie płatniczym 
dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji określonych w tej umowie 
(ewentualnie użytkownik karty płatniczej będący osobą fizyczną upoważnioną 
przez posiadacza do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz operacji określo-
nych w umowie, której dane identyfikacyjne są umieszczone na karcie płatniczej); 
agent rozliczeniowy, tj. bank bądź inna osoba prawna zawierająca z akceptantami 
umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatni-
czych; oraz akceptant, tj. przedsiębiorca, który zawarł z agentem rozliczeniowym 
umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatni-
czych (art. 2 pkt 1,2,11,12 u.e.i.p.). 
 Ustawodawca poddał penalizacji, na gruncie ustawy o elektronicznych in-
strumentach płatniczych, trzy kategorie zachowań, które jego zdaniem stanowią 
czyny o najwyższym stopniu szkodliwości społecznej, zasługujące na reakcję pod-
legającą rygorowi prawa karnego.  
 Do pierwszej grupy należą zachowania godzące we wszelkie, bez ogranicze-
nia, wskazane w przedmiotowej ustawie zasady wydawania elektronicznych in-
strumentów płatniczych (art. 71 u.e.i.p.). Podlegają one karze grzywny do 
5 000 000 złotych lub karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom 
łącznie, zaś w przypadku, gdy przedmiotem tego czynu zabronionego jest instru-
ment pieniądza elektronicznego, sprawca podlega kumulatywnie grzywnie do 
5 000 000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 3. Wspomnianym powyżej 
karom podlega alternatywnie sprawca czynu polegającego z kolei na wydaniu elek-
tronicznego instrumentu płatniczego wbrew warunkom określonym w ustawie, 
który działa w imieniu lub w interesie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 
 Za przestępstwo zagrożone karą grzywny do 1 000 000 złotych uznał ustawo-
dawca również zaniechanie udzielania Narodowemu Bankowi Polskiemu lub udzie-
lanie niezgodnie z prawem informacji wskazanych w ustawie o elektronicznych 
instrumentach płatniczych (art. 72 u.e.i.p.).  Mowa tutaj w szczególności o obo-
wiązkach informacyjnych nałożonych na: banki i instytucje pieniądza elektronicz-

                                                 
11  Za kartę płatniczą uznaje się „kartę identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiada-

cza, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej 
przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu − także do dokonywania 
wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu” (art. 4 ust. 1 pkt 4 P.b.) 

12  Za instrument pieniądza elektronicznego uznaje się „urządzenie elektroniczne, na którym 
jest przechowywany pieniądz elektroniczny, w szczególności karta elektroniczna zasilana do 
określonej wartości” (art. 2 pkt 6 u.e.i.p.). 
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nego, dotyczących wydawania pieniądza elektronicznego i instrumentu pieniądza 
elektronicznego oraz sytuacji finansowej wydawcy (art. 64 u.e.i.p.); agentów rozli-
czeniowych, dotyczących rozmiarów prowadzonej przez nich działalności (art. 13 
u.e.i.p.); wydawców kart płatniczych, dotyczących np. liczby wydanych kart, prze-
prowadzanych za ich pomocą operacji oraz udostępnianych bankomatów (art. 15 
u.e.i.p.). Służą one Narodowemu Bankowi Polskiemu zarówno do określenia łącz-
nej wartości pieniądza elektronicznego w obrocie gospodarczym, jak również do-
starczają danych statystycznych pozwalających określić rozmiary działalności 
związanej z wydawaniem i używaniem elektronicznych instrumentów płatniczych. 
 Trzecim typem czynu zabronionego, podlegającym karze grzywny do 
1 000 000 złotych lub karze pozbawienia wolności do roku, jest sprzeczne z przepi-
sami ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych prowadzenie reklamy  
i promocji działalności polegającej na wydawaniu elektronicznych instrumentów 
płatniczych i rozliczaniu operacji dokonywanych z ich użyciem (art. 73 u.e.i.p.). 
Ograniczenie to stanowi konsekwencję dyspozycji przepisu art. 65 u.e.i.p., w myśl 
którego reklamę i promocję tego rodzaju działalności mogą prowadzić jedynie 
podmioty uprawnione do jej wykonywania zgodnie z postanowieniami przepisów 
ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych lub podmioty działające w ich 
imieniu i na ich rzecz. 
 
 
3. Ochrona tajemnicy telekomunikacyjnej 
 
 Komunikacja z wykorzystaniem techniki telekomunikacyjnej jest nieodłącz-
nym elementem dziedziny działalności gospodarczej określanej mianem  
e-gospodarki. Komunikacja posiada przy tym strukturę dychotomiczną. Z jednej 
strony bowiem zapewnić ma niczym niezakłóconą wymianę informacji pomiędzy 
jej nadawcą i odbiorcą. Z drugiej strony ma być, co do zasady, niedostępna dla 
innych użytkowników technologii informacyjnych – w przypadku technologii tele-
komunikacyjnych tak klientów, jak i podmiotów prowadzących profesjonalną dzia-
łalność w obszarze usług komunikacji elektronicznej. W rezultacie oczywiste jest, 
że tajemnica komunikowania się podlega ochronie prawnej. Dotyczy to w szcze-
gólności tych podmiotów, które z racji prowadzonej działalności gospodarczej od-
grywają rolę swoistego pośrednika w procesie wymiany informacji we współcze-
snym świecie, a zatem przede wszystkim przedsiębiorców telekomunikacyjnych13. 
                                                 

13  W myśl postanowień przepisu art. 2 pkt 27 P.t. za przedsiębiorcę telekomunikacyjnego 
uznaje się „przedsiębiorcę lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodar-
czej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na 
dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług tele-
komunikacyjnych”, przy czym ustawa wyodrębnia jednocześnie dwie kategorie tego rodzaju 
przedsiębiorców, tj. dostawców usług, uprawnionych do świadczenia usług telekomunikacyjnych, 
oraz operatorów, uprawnionych do dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub 
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Tajemnica telekomunikacyjna stanowi realizację konstytucyjnej wolności komuni-
kowania się, o której mowa w przepisie art. 49 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r.14, zapewniającym wolność i ochronę tajemnicy komuni-
kowania się, której ograniczenie może nastąpić jedynie ustawowo. 
 Pod pojęciem tajemnicy telekomunikacyjnej należy rozumieć tajemnicę ko-
munikowania się w sieciach telekomunikacyjnych (art. 159 ust. 1 P.t.). Obejmuje 
ona w szczególności: dane dotyczące użytkownika; treść indywidualnych komuni-
katów; dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazy-
wania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi 
telekomunikacyjne; dane o lokalizacji; oraz dane o próbach uzyskania połączenia 
między określonymi zakończeniami sieci telekomunikacyjnej. 
 Zgodnie z postanowieniami przepisu art. 159 ust. 2 P.t. bezprawne jest „zapo-
znawanie się, utrwalanie, przechowywanie, przekazywanie lub inne wykorzystywa-
nie treści lub danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną przez osoby inne niż 
nadawca i odbiorca komunikatu”.  
 Naruszenie tajemnicy telekomunikacyjnej podlega tak odpowiedzialności 
karnoadministracyjnej na gruncie ustawy Prawo telekomunikacyjne, jak i prawno-
karnej na gruncie ustaw karnych. W myśl postanowień przepisu art. 209 ust. 1 pkt 
24 P.t. podmiot naruszający obowiązek zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, 
o którym mowa w art. 159 P.t. − podlega administracyjnej karze pieniężnej. Wy-
mierza ją prezes UKE, w drodze decyzji, w wysokości do 3% przychodu ukaranego 
podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, uwzględnienia usta-
wowe dyrektywy wymiaru kary pieniężnej, o których mowa w przepisie art. 210 
ust. 2 P.t., tj. zakres naruszenia, dotychczasową działalność karanego podmiotu oraz 
jego możliwości finansowe15.  
 Tajemnica telekomunikacyjna podlega również, w pewnej mierze, ochronie 
prawnokarnej. W myśl postanowień przepisu art. 266 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny16 (dalej: K.k.) „Kto, wbrew przepisom ustawy (w szczegól-
ności ustawy Prawo telekomunikacyjne – M.Cz.) lub przyjętemu na siebie zobowią-
zaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z (…) 
wykonywaną pracą, działalnością (…) gospodarczą (…), podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Podkreślić przy tym 
należy, że obostrzonej odpowiedzialności, tj. karze pozbawienia wolności do lat 3, 
podlega funkcjonariusz publiczny, który „ujawnia osobie nieuprawnionej informa-
cję stanowiącą tajemnicę służbową lub informację, którą uzyskał w związku z wy-
                                                                                                                        
udogodnień towarzyszących (S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2005, s. 
82-83). 

14  Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, z późn. zm. 
15  M. Czyżak, Kilka uwag o administracyjnej karze pieniężnej na gruncie ustawy Prawo te-

lekomunikacyjne z 2004 r., „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 2, s. 12-15. 
16  Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553, z późn. zm. 
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konywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę 
prawnie chroniony interes”. Szczególnej ochronie prawnokarnej poddaje ustawo-
dawca tajemnicę telekomunikacyjną także na gruncie przepisu art. 267 § 1 K.k., 
stanowiąc: „Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprze-
znaczonej, (…) podłączając się do sieci telekomunikacyjnej  (…), podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.  
 Pokrewnym przytoczonym powyżej typom czynów zabronionych jest prze-
stępstwo nieuprawnionego zakłócania w istotnym stopniu pracy sieci teleinforma-
tycznej, przez transmisję, zniszczenie, usunięcie, uszkodzenie, utrudnienie dostępu 
lub zmianę danych informatycznych, które powiązane może być z naruszeniem 
tajemnicy telekomunikacyjnej i podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5 (art. 269a K.k.). Tego typu zakłóceniu pracy sieci teleinformatycznej towa-
rzyszyć może bowiem naruszenie tajemnicy telekomunikacyjnej na skutek zapo-
znania się przez nieuprawnioną osobę z informacjami przesyłanymi za ich pośred-
nictwem. 
 
 
4. Uwagi końcowe 
 
 Stopień wykorzystania handlu elektronicznego, elektronicznych instrumentów 
płatniczych oraz telekomunikacji do porozumiewania się, jest z pewnością poważ-
nym wyznacznikiem poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a zatem  
i kondycji tzw. e-gospodarki, będącej jego istotnym elementem.  
 Jednym z najpoważniejszych zadań, które stoją obecnie przed rynkiem usług 
komunikacji elektronicznej, jest zapewnienie ich użytkownikom odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa, zarówno ekonomicznego, jak i teleinformatycznego. 
Sami dostawcy tego rodzaju usług nie zdołali jednakże jak dotąd rozwiązać przed-
miotowej kwestii w sposób zadowalający. Niezbędne stało się wobec tego nie tylko 
wyznaczenie przez ustawodawcę ścisłych ram prawnych ich wykonywania, służą-
cych zapewnieniu odpowiedniego zakresu ochrony klientów i przedsiębiorców we 
wspomnianym powyżej obszarze, a tym samym podniesieniu poziomu zaufania do 
idei społeczeństwa informacyjnego, ale również wykorzystanie narzędzi o charakte-
rze prawnokarnym i karnoadministracyjnym, w celu utrzymania stanu przestrzega-
nia prawa w tej gałęzi gospodarki państwa. 
 Przedstawione powyżej wybrane przykłady instrumentów ochrony usług 
świadczonych drogą elektroniczną, jakkolwiek stanowią jedynie wycinek szerokie-
go spektrum środków ochrony prawnej znanych polskiemu systemowi prawnemu, 
pozwalają stwierdzić, jak dużą uwagę przywiązuje ustawodawca do należytego 
zabezpieczenia prawidłowego świadczenia i korzystania z tej kategorii usług, której 
znaczenie stale wzrasta wraz ze współczesnym rozwojem technologicznym i go-
spodarczym. 
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SOME ASPECTS OF LEGAL PROTECTION  
OF SERVICES PROVIDED BY ELECTRONIC MEANS 

 
 

Summary 
 
 Technological progress requires that measures which would not only regulate the 
ways of providing services by electronic means but would also counteract undesirable 
phenomena related to the usage of ICT are applied by the legislator. The example of the 
latter covers in particular criminal law and penal administrative measures counteracting 
distribution of unsolicited commercial information (spamming), illegal issuance and 
usage of electronic payment means and the breach of telecommunications confidential-
ity.  
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REGULACJA SEKTOROWA EX ANTE A EFEKTY POŚREDNIE TELEKOMUNIKACJI 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Szeroko pojęte techniki informacyjne – komunikacja elektroniczna, usługi 
informacyjne i multimedialne – stanowią podstawowy element fundamentu społe-
czeństwa informacyjnego z gospodarką opartą na wiedzy. Postępy w telekomunika-
cji i technikach informacyjnych pobudzają pozytywne zjawiska w całej gospodarce, 
dzięki czemu, pomimo zjawisk recesyjnych i zakłóceń występujących w gospodar-
ce światowej, dziedzina nowoczesnych technik i aplikacji wykazuje stabilny wzrost. 
Z tych powodów dobór kryteriów regulacji sektora komunikacji elektronicznej,  
a szczególnie regulacji sieci następnej generacji, w tym dostępowych sieci światło-
wodowych, odgrywa ważną rolę we właściwym określeniu bodźców prorozwojo-
wych w polityce gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej. 
 W artykule przedstawiono uwagi o regulacji rynku komunikacji elektronicznej 
w UE w kontekście uniwersalnego wymiaru telekomunikacji. Wskazano na ko-
nieczność takiego doboru kryteriów regulacji, aby obejmowały efekty pośrednie, 
które towarzyszą inwestycjom w sieci następnej generacji i przyczyniają się do 
ogólnego rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów członkowskich UE. W opra-
cowaniu wykorzystano wyniki pracy statutowej pt. „Nowe techniki komunikacji 
elektronicznej w problematyce regulacyjnej Unii Europejskiej”, wykonanej przez 
autora w 2009 r. w Instytucie Łączności – PIB, Zakład Problemów Regulacyjnych  
i Ekonomicznych. 
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1. Uniwersalny wymiar telekomunikacji a efekty pośrednie 
 
 Istotną specyficzną cechą telekomunikacji (komunikacji elektronicznej) jest 
jej uniwersalizm oraz związany z tym brak odpowiednich zamienników. Uniwer-
salny wymiar telekomunikacji przejawia się w tym, że oddziałuje ona na wszystkie 
dziedziny życia społeczeństwa. Infrastruktura i usługi komunikacji elektronicznej są 
nieodzowne do stworzenia nowych możliwości działalności gospodarczej zarówno 
w dziedzinie bezpośrednio produkcyjnej, jak i w dziedzinie zarządzania i organiza-
cji przedsiębiorstwa, oraz do stworzenia nowego środowiska kształcenia i zdoby-
wania wiedzy, adekwatnego do wymogów życia i pracy w nowym otoczeniu pro-
dukcyjno-społecznym (całkowita zmiana sposobu zdobywania środków do życia 
oraz wzbogacenie form organizacji i kojarzenia czasu nauki, pracy i wypoczynku). 
 Usługi telekomunikacyjne oraz narzędzia informatyczne, powiązane ze sobą 
sieciami telekomunikacyjnymi, zapewniają szybki przepływ informacji, co ma 
istotne znaczenie dla podnoszenia efektywności i wydajności wszystkich sektorów 
gospodarki narodowej, a szczególnie w przestrzennie rozległych i oddalonych 
podmiotach gospodarczych, do jakich należą system bankowy i giełdowy, handel, 
transport, turystyka oraz inne działy sektora usług. Dzięki komunikacji elektronicz-
nej postępuje proces globalizacji gospodarki: rozwój współpracy i wymiany mię-
dzynarodowej, działalność firm ponadnarodowych, migracja produkcji i gałęzi 
przemysłu z jednego regionu bądź kontynentu do drugiego; wszystkie te czynniki w 
istotny sposób zależą od nowoczesności i zasięgu infrastruktury telekomunikacyjnej 
w skali krajowej, regionalnej i globalnej. Należy także wymienić udział telekomu-
nikacji w rozwoju sektora badań naukowych – w tworzeniu krajowej i międzynaro-
dowej sieci współpracy jednostek badawczych, we wchłanianiu, promowaniu  
i wdrażaniu innowacji o technicznym i społecznym przeznaczeniu. Świadczy to  
o bezpośrednim (sektorowym) i pośrednim (pozasektorowym) wkładzie sektora 
komunikacji elektronicznej do dochodu narodowego1. Zjawisko to określa się mia-
nem efektów bezpośrednich i pośrednich komunikacji elektronicznej.  
 Przykłady efektów pośrednich. Warto przytoczyć, tytułem ilustracji rozwa-
żań, przykłady efektów pośrednich, związanych z rozwojem szerokopasmowego 
Internetu w życiu społeczności wiejskich, na które powołała się Komisja Europej-
ska w dokumencie2 (cytaty). 

                                                 
1  Koutroumpis P., The economic impact of broadband on growth: A simultaneous ap-

proach. Telecommunications Policy, vol. 33, 2009, No. 9, pp. 471-485. 
2  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-

nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Inwestowanie w przyszłość Europy. KOM(2009) 
36 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 28.01.2009 r. http://ec.europa.eu/information_-
society/policy/ecomm 
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Inwestowanie w przyszłość społeczności wiejskich 
 Społeczności wiejskie mogą być grupami w największym stopniu narażonymi 
na skutki spowolnienia gospodarczego. W trudnych czasach stoją one przed więk-
szym ryzykiem wykluczenia, a kiedy gospodarka ponownie wkracza na ścieżkę 
wzrostu, odczuwają związane z tym korzyści z opóźnieniem. 
 Jednym z najważniejszych narzędzi współczesnej gospodarki są łącza szero-
kopasmowe. W dzisiejszej Europie otwierają one możliwości znalezienia nowej 
pracy, zyskania nowych umiejętności, identyfikacji nowych rynków oraz ogranicze-
nia kosztów. Mają one zasadnicze znaczenie zarówno dla szkół, bibliotek i admini-
stracji rządowej, jak i przedsiębiorców. Stały się one również jednym z zasadni-
czych instrumentów zapewniających sprawne funkcjonowanie współczesnej gospo-
darki. Nie wszyscy mogą jednak korzystać z tych dobrodziejstw – istnieją społecz-
ności, którym rynek nie zapewnił do nich dostępu ze względu na rozproszenie lud-
ności i wysokie koszty. Istnieją również obszary, na których konieczna jest moderni-
zacja łączy szerokopasmowych wczesnej generacji, by szybkość Internetu odpowia-
dała dzisiejszym oczekiwaniom. Dlatego też w europejskim planie naprawy gospo-
darczej wyznaczono cel zakładający rozwój sieci szerokopasmowych i objęcie ich 
zasięgiem 100 % terytorium do 2010 r. Podkreślono w nim również potrzebę zwięk-
szenia przepustowości wielu istniejących sieci, czemu powinny towarzyszyć wysiłki 
na rzecz wspierania konkurencyjnych inwestycji w sieci światłowodowe oraz zwol-
nienie częstotliwości na potrzeby szerokopasmowych łączy bezprzewodowych. 
Internet dla społeczności wiejskich 
 Wspieranie rozwoju łączy szerokopasmowych stanowi już teraz element unij-
nej polityki rozwoju obszarów wiejskich. W strategicznych wytycznych dla rozwoju 
obszarów wiejskich na okres programowania 2007-2013 szczególny nacisk położo-
no na znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla wiejskiej przedsię-
biorczości i społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich. Rozpowszech-
nianie i akceptacja tych technologii odgrywa kluczową rolę w rewitalizacji obsza-
rów wiejskich, pomagając zdywersyfikować działalność gospodarczą i społeczną 
poprzez napędzanie przedsiębiorczości, udostępnienie nowych usług internetowych 
oraz wspierania e-integracji. Środki te mogą zaradzić problemowi stosunkowo 
niskiej akceptacji technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze rolno-
spożywczym oraz wesprzeć działalność generującą wzrost, taką jak turystyka wiej-
ska. 
 Z tych samych przyczyn zachodzi ryzyko, że na tych obszarach wiejskich, na 
których dostęp do łączy internetowych jest znacznie gorszy niż na obszarach miej-
skich i gdzie Internet wprowadzany jest z opóźnieniem, dojdzie do zjawiska wyklu-
czenia gospodarczego i społecznego. Konsekwencją tego zjawiska może być sta-
gnacja wiejskich gospodarek, bezrobocie i wyludnienie. 
 Ryzyko to wzrasta w czasach spowolnienia gospodarczego. Im bardziej dany 
region jest peryferyjny, odizolowany i wyludniony, tym bardziej ucierpi z powodu 
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braku łączy szerokopasmowych i dostępu do Internetu. Te regiony, którym nie uda 
się zrealizować celów w zakresie rozpowszechnienia łączy szerokopasmowych, 
będą miały odpowiednio mniejsze szanse na uzyskanie dochodów na poziomie po-
zwalającym kontynuować własne inwestycje. 
 Efekty bezpośrednie – podstawowe kryterium zarządzania działalnością 
telekomunikacyjną. Komunikacja elektroniczna stanowi wyodrębnioną gałąź go-
spodarki, której zarządzanie podlega ogólnie przyjętym zasadom i kryteriom pro-
wadzenia działalności biznesowej w gospodarce rynkowej. Wszelkie decyzje doty-
czące funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w tym sektorze podejmuje się na 
podstawie wąskogałęziowych kryteriów efektywności, tzn. z uwzględnieniem wy-
łącznie efektów bezpośrednich. Za podstawę do oceny jakości zarządzania i trafno-
ści podejmowanych decyzji inwestycyjnych i rynkowych służy kryterium zysku. 
Takie podejście, uzasadnione z punktu widzenia zasad prowadzenia biznesu i par-
tykularnych interesów przedsiębiorców telekomunikacyjnych, nie uwzględnia sy-
nergii komunikacji elektronicznej z pozostałą gospodarką narodową, tzn. pośred-
niego, dodatniego wpływu usług komunikacji elektronicznej na efektywność całej 
gospodarki. Świadczy to o ograniczonej przydatności regulacji sektorowej opartej 
na wewnątrzsektorowych kryteriach efektywności, m.in. na ocenie stanu konkuren-
cji na rynku usług.  
 Efekty pośrednie – uzupełniające kryterium zarządzania działalnością 
telekomunikacyjną. Uniwersalny wymiar telekomunikacji (komunikacji elektro-
nicznej) powoduje, że wpływa ona na całokształt życia gospodarczego i społeczne-
go, co poważnie komplikuje dobór kryteriów polityki telekomunikacyjnej. Istnienie 
pośrednich efektów telekomunikacji przemawia za tym, aby te czynniki, które 
wpływają na rozwój sektora komunikacji elektronicznej, były dobierane na podsta-
wie kryteriów optymalizujących całościowe oddziaływanie wszystkich efektów na 
gospodarkę. Do takich czynników należy zaliczyć zasady regulacji działalności 
telekomunikacyjnej. Zachodzi zatem konieczność stosowania takich zasad regulacji 
sektorowej, określającej warunki ingerencji organów Wspólnoty oraz państw 
członkowskich w działalność podmiotów telekomunikacyjnych, które by uwzględ-
niały występowanie wszystkich efektów telekomunikacji i optymalizowały efekt 
sumaryczny. 
 
 
2. Pakiet regulacyjny 2002 a efekty pośrednie telekomunikacji 
 
 W Unii Europejskiej obowiązuje system regulacyjny, który preferuje sterowa-
nie rozwojem sektora komunikacji elektronicznej w procesie przechodzenia do 
gospodarki opartej na wiedzy na podstawie jednego kryterium – stanu konkurencji 
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na rynku usług, z pewnym uwzględnieniem konkurencji infrastrukturalnej3. Analiza 
rozwoju sektora komunikacji elektronicznej, z pominięciem jego związków z in-
nymi działami gospodarki, stanowi podstawę doboru środków zaradczych ex ante. 
Dobór narzędzi oddziaływania ogranicza się do wdrożenia i przestrzegania przez 
organa wspólnotowe i państwowe ram prawnych dla rynku komunikacji elektro-
nicznej, ujętych w pakiecie 20024 (a od 26 maja 2011 r. – w pakiecie 2009)5, z 
wyraźnym preferowaniem i wspieraniem prywatnej działalności gospodarczej w 
warunkach konkurencji. One decydują o zgodności z prawem wspólnotowym dzia-
łań podejmowanych przez organy państw członkowskich, zakreślając granice swo-
body wyboru celów i instrumentów realizacji polityki na rynku komunikacji elek-
tronicznej6. Obowiązujący system regulacji nie uwzględnia pośrednich skutków 
decyzji regulacyjnych dla pozasektorowych działów gospodarki. 
 Zasady wspólnotowej polityki w odniesieniu do rynku komunikacji elektro-
nicznej zostały sformułowane w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku na 
podstawie realiów rynkowych w państwach członkowskich UE-157. Nie mają one 
charakteru obiektywnego, niezależnego od poglądów osób odpowiedzialnych za 
regulację sektorową. Ich znaczenie jest ściśle powiązane z poglądami panującymi 
we Wspólnocie. Wdrażanie zasad pakietu 2002 zakłada wyizolowanie sektora ko-
munikacji elektronicznej z całokształtu życia gospodarczego i społecznego, prze-
cięcia ich współzależności, co powoduje pomijanie efektów pośrednich w regulacji 
tego sektora. 
 Efekty pośrednie telekomunikacji są ściśle związane ze stanem inwestycji w 
nowe sieci i aplikacje. Głównymi inwestorami w sektorze komunikacji elektronicz-
nej są operatorzy zasiedziali (incumbents), którzy są operatorami o znaczącej pozy-

                                                 
3  A. de Streel, Current and future European regulation of electronic communications:  

A critical assessment. Telecommunications Policy, vol. 32, 2008, No. 11, pp. 722-734 oraz  
J. Huigen, M. Cave, Regulation and the promotion of investment in next generation networks 
 – A European dilemma, Telecommunications Policy, vol. 32, 2008, No. 11, pp. 713-721. 

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, pp. 33-50. 

5  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. 
zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łącz-
ności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej 
oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług 
łączności elektronicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG). Dz.U. UE L 337, 18.12.2009, s. 37-
69. 

6  Jako przykład można przytoczyć udaremnione przez Komisję i Trybunał Sprawiedliwo-
ści (sprawa C-424/07, orzeczenie z dnia 3.12.2009 r.) wysiłki rządu, parlamentu oraz regulatora  
w Niemczech zmierzające do ustawowego wyłączenia szerokopasmowych inwestycji operatora 
DT z obowiązku udostępniania ich operatorom alternatywnym na warunkach regulowanych  
w pewnym okresie przejściowym (tzw. moratorium regulacyjne). 

7  Unia Europejska przed rozszerzeniem w 2004 r. 
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cji rynkowej (SMP – significant market power)8. Ich udział w inwestycjach teleko-
munikacyjnych przekracza 70%. Szczególnie znaczący jest ich udział w inwesty-
cjach związanych z rozwojem telekomunikacji stacjonarnej, w tym z budową świa-
tłowodowych sieci dostępowych, który wynosi ponad 80%, co oznacza, że wydat-
kują oni ok. 4,5 razy więcej kapitału inwestycyjnego niż operatorzy alternatywni.  
Z tego względu analiza otoczenia prawnego dla działalności inwestycyjnej w sekto-
rze komunikacji elektronicznej powinna w pierwszym rzędzie zwrócić uwagę na 
regulacje dotyczące operatorów zasiedziałych9. 
 Obowiązujące ramy prawne obligują operatorów SMP do udostępniania swo-
jej infrastruktury na warunkach regulowanych konkurentom – operatorom alterna-
tywnym, którzy dzięki temu uzyskują dostęp do użytkowników i mogą rozwijać 
własną działalność usługową. Takie rozwiązanie regulacyjne zakłada istnienie bazy 
materialnej (infrastruktury sieciowej), którą można udostępniać (dysponować) na 
podstawie decyzji regulatora. W przypadku świadczenia tradycyjnych usług tele-
komunikacyjnych warunek ten jest spełniony w państwach UE-15, w których,  
w okresie telekomunikacyjnego monopolu państwa, w ramach polityki powszechnej 
telefonizacji, powstała bogata infrastruktura telekomunikacyjna. W chwili pełnego 
otwarcia rynku telekomunikacji publicznej (1998 r.), sieć dostępowa operatorów 
zasiedziałych była już w dużym stopniu zamortyzowana, co stanowiło argument na 
rzecz polityki silnej regulacji ex ante, łącznie z dysponowaniem majątkiem tych 
operatorów na zasadach ustalanych przez organ regulacyjny10. Od tego czasu nastą-
piły znaczące zmiany w sektorze komunikacji elektronicznej11. Dlatego przesłanki 
decydujące o zasadach regulacji sektorowej ex ante, ze szczególnym uwzględnie-
niem warunków regulowanego dostępu do nowych inwestycji, wymagają ponow-
nego wszechstronnego przeanalizowania12. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu 
                                                 

8  F. Kamiński, Oddziaływanie regulacji konkurencji na nowe inwestycje oraz strukturę 
rynku komunikacji elektronicznej. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2006, nr 3-4, s. 19- 
-43. 

9  F. Kamiński, Oddziaływanie regulacji konkurencji… op.cit., Kamiński F., Uwzględnianie 
efektów pośrednich w regulacji światłowodowych sieci dostępowych. Przegląd Telekomunikacyj-
ny + Wiadomości Telekomunikacyjne, 2009, nr 8-9, s. 930-939; (na płycie CD z materiałami 
Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT'2009). 

10  Sytuacja w nowych państwach członkowskich UE-12 jest odmienna, co utrudnia współ-
pracę regulatora krajowego z operatorami zasiedziałymi. W Polsce występują trudności w spra-
wie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sieci dostępowej TP SA oraz należnych dopłat  
z tytułu świadczenia usługi powszechnej. 

11  A. de Streel, Current and future European…op. cit., P. de Bijl, M. Peitz, Innovation, 
convergence and the role of regulation in the Netherlands and beyond. Telecommunications 
Policy, vol. 32, 2008, No. 11, pp. 744-754, F. Kamiński, Charakterystyka zmian na rynku komu-
nikacji elektronicznej w Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 
544, Ekonomiczne Problemy Usług nr 35, Rynki przesyłu i przetwarzania informacji – stan obec-
ny i perspektywy rozwoju, część II, Uniwersytet Szczeciński 2009, s. 559-573. 

12  A. de Streel, Current and future European..op. cit., J. Huigen, M. Cave, Regulation and 
the promotion…op cit., P. de Bijl, M. Peitz, Innovation, convergence… op. cit.  
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do planowanych i realizowanych przez operatorów SMP kosztownych wieloletnich 
projektów inwestycyjnych, w tym budowy światłowodowych sieci dostępowych 
NGA (Next Generation Access Network), które mają ważne znaczenie dla realizacji 
europejskiego planu naprawy gospodarczej13 i stworzenia podstaw do pomyślnego 
rozwoju ekonomicznego-społecznego UE w przyszłości. 
 Sposób postępowania w ramach pakietu 2002 wynika z przekonania, że kon-
kurencja jest instrumentem na tyle uniwersalnym, że korzyści z jej obecności na 
rynku, przez stworzenie bądź utrzymanie środowiska konkurencyjnego dla przed-
siębiorstw alternatywnych dzięki nałożeniu środków zaradczych na operatora SMP, 
zrekompensują z nawiązką ewentualne straty pozagałęziowe. Tym należy tłuma-
czyć fakt, że przepisy pakietu regulacyjnego 2002 wymuszają nakładanie środków 
zaradczych na operatora SMP, m.in. w postaci obowiązku udostępnienia nowych 
inwestycji światłowodowych operatorom alternatywnym, niezależnie od negatyw-
nego wpływu takiej polityki na zachowanie inwestorów14. Biorąc pod uwagę ogra-
niczony wpływ na korzystanie z efektów inwestycji, inwestorzy opóźniają lub re-
dukują zakres nowych inwestycji sieciowych15, co z kolei powoduje utratę ewentu-
alnych korzyści ekonomicznych i społecznych w perspektywie długoterminowej ze 
względu na niepełne wykorzystanie efektów pośrednich. 
 Ważną pozycję w pakiecie 2002 zajmuje zasada prymatu neutralności tech-
nicznej, która służy jako koronny argument uzasadniający ingerencję regulatora na 
rynku nowych sieci i usług oraz stosowania środków zaradczych ex ante w sposób 
analogiczny jak w latach 90.16. Jej uwzględnienie w procedurze regulacyjnej przy-
czynia się do pomijania pośrednich efektów ekonomicznych i społecznych. W tym 
kontekście należy też wymienić test 3 kryteriów17, który służy, na podstawie anali-
zy poziomu konkurencji na rynku, do uzasadnieniu rozszerzania zakresu regulacji 
sektorowej: od likwidacji monopolu w sieci PSTN do nowych sieci światłowodo-
wych. Właśnie zasada tego testu w powiązaniu z obowiązkiem nakładania środków 
zaradczych na operatorów SMP sprowadza wielowymiarowy problem regulacji 

                                                 
13  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-

nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Inwestowanie w przyszłość Europy…op. cit.. 
14  F. Kamiński, Oddziaływanie regulacji konkurencji.. op. cit. 
15  F. Kamiński, Uwzględnianie efektów pośrednich… op. cit.  
16  F. Kamiński, Propozycje reform regulacyjnych 2007 w sektorze komunikacji elektronicz-

nej Unii Europejskiej. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2008, nr 1-2, s. 20-50, Komu-
nikat 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 
Streszczenie propozycji reform z 2007 r. KOM(2007) 696 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 
13.11.2007. http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm 

17  F. Kamiński, Propozycje reform regulacyjnych 2007… op. cit., F. Kamiński, Uwzględ-
nianie efektów pośrednich… op. cit. 
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rynku komunikacji elektronicznej do jednego wymiaru: konkurencji, a właściwie  
w praktyce – do konkurencji usługowej. 
 Podstawowe zasady regulacji sektorowej ex ante, zawarte w pakiecie 2002, 
obowiązują w dalszym ciągu, również w pakiecie regulacyjnym 200918. Na ich 
podstawie został opracowany projekt zalecenia w sprawie regulacji dostępu do sieci 
dostępowych następnej generacji (NGA)19. Praktyka wykaże, na ile wprowadzone 
zmiany w systemie regulacyjnym UE wpłyną na lepsze wykorzystanie pozytyw-
nych efektów pośrednich komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej. 
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UWAGI O REGULACJI SIECI DOSTĘPOWYCH NASTĘPNEJ GENERACJI (NGA) 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Problematyka zaradzenia skutkom kryzysu, który dotknął gospodarkę świato-
wą w latach 2008-2009, była jednym z głównych tematów spotkań Rady Europej-
skiej w 2008 r. i 2009 r. Opracowano wytyczne do europejskiego planu naprawy 
gospodarczej, w którym przewidziano uruchomienie środków umożliwiających 
rozwój szerokopasmowego Internetu za pośrednictwem zachęt regulacyjnych, także 
na obszarach o słabo rozwiniętej infrastrukturze1. W dokumencie2 Rada Europejska 
podkreśliła, że „pomyślna realizacja strategii rozwojowej UE jest w znacznym 
stopniu uzależniona od skali rozbudowy infrastruktury sieciowej następnej genera-
cji oraz innowacyjności rozwiązań aplikacyjnych, szczególnie w usługach informa-
cyjnych i technikach multimedialnych”, a tym samym „warto przeanalizować 
aspekty inwestycyjne regulacji wspólnotowych na przykładzie wybranych materia-
łów związanych z przeglądem ram regulacyjnych dla sektora komunikacji elektro-
nicznej.” 
 Uwzględniając konkluzję prezydencji3, Komisja Europejska opracowała drugą 
redakcję „Projektu zalecenia w sprawie regulacji dostępu do sieci dostępowych 

                                                 
1  F. Kamiński, Uwzględnianie efektów pośrednich w regulacji światłowodowych sieci do-

stępowych. Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 8-9, 2009, s. 930-
939; (na płycie CD, stanowiącej integralną część Przeglądu Telekomunikacyjnego, z materiałami 
Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT'2009). 

2  Rada Europejska w Brukseli 19 i 20 marca 2009 r. – Konkluzje prezydencji, 7880/09. 
3  Tamże. 
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następnej generacji (NGA)”4 i przedłożyła go do konsultacji publicznej. Ostateczna 
wersja zalecenia ma wejść w życie w 2010 r. 
 W artykule omówiono podstawowe tezy projektu zalecenia w sprawie NGA5 
oraz przytoczono opinie wybranych uczestników rynku na ten temat. 
 
 
1. Regulacyjna specyfika światłowodowych sieci dostępowych  
 
 Przy regulacji sektorowej ex ante rynku dostępu do abonenckich sieci świa-
tłowodowych wyłaniają się pewne problemy związane ze specyfiką tych sieci6.  
W użyciu są światłowody o różnych właściwościach, które wyznaczają m.in. mak-
symalnie dopuszczalną odległość od punktu zbiorczego sieci do użytkownika. Od-
ległość ta może sięgać nawet kilkudziesięciu kilometrów, co wielokrotnie przewyż-
sza odległość przełącznicy głównej do abonenta w sieci miedzianej. Rodzi to dwa 
problemy w przypadku operatora zasiedziałego. Pierwszy z nich dotyczy losu prze-
łącznic głównych tego operatora. Stare przełącznice nie są mu już potrzebne i nale-
żałoby się ich pozbyć. Jednak ten sprzęt jest użytkowany także przez operatorów 
alternatywnych, którzy prowadzą działalność na uwolnionych pętlach operatora 
zasiedziałego. Z uwagi na fakt, że ich urządzenia nie zostały jeszcze zamortyzowa-
ne, występują oni do regulatora z żądaniem udzielenia im stosownej ochrony przez 
nałożenie na właściciela obowiązku obsługi przełącznicy głównej przez dłuższy 
okres (taka sytuacja występuje m.in. Holandii wobec operatora zasiedziałego KPN).  
 Drugi problem związany jest z faktem, że operatorzy alternatywni, starający 
się o dostęp do sieci światłowodowej, muszą korzystać z punktów zbiorczych, któ-
rych liczba znacznie zmalała. W tych warunkach poważnie rosną koszty działalno-
ści tych operatorów. Konkurenci operatora zasiedziałego wnioskują do regulatora  
o ingerencję u tego operatora w sprawie wyboru konstrukcji światłowodu. Przed-
miotem dyskusji są również kwestie dostępu do okablowania budynku. Operatorzy 
alternatywni uważają, że przysługuje im prawo dostępu do okablowania zainstalo-
wanego przez operatora SMP7, ale na zasadzie asymetrycznej, tzn. bez analogicz-
nego prawa dostępu tego operatora do ich okablowania. Z kolei operatorzy SMP 
optują za symetrią w obowiązkach dotyczących dostępu do okablowania budynku 
bądź osiedla.  

                                                 
4  Draft Commission Recommendation of [...] on regulated access to Next Generation Ac-

cess Networks (NGA). Brussels, [Draft 12 June 2009 for 2nd public consultation] C(2009). 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm 

5  NGA – Next Generation Access Network. 
6  EC moots powers to open closed NGA-network designs. Telecom Markets, 2008, No. 

576, p. 4. 
7  SMP – Significant Market Power. 
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 Trudności regulacyjne wyłaniają się także w przypadku budowy elementów 
nowej kanalizacji. Są to kwestie pojemności kanalizacji kablowej, która powinna, 
zdaniem regulatora, pomieścić nie tylko kable inwestora, lecz także jego konkuren-
tów, oraz zasad odpłatności za dostęp.  
 
 
2. Projekt zalecenia o dostępowych sieciach następnej generacji (NGA) 
 
 Przedłożony do konsultacji Projekt zalecenia w sprawie regulacji dostępu do 
sieci dostępowych następnej generacji (NGA)8 został opracowany przez komisję  
z uwzględnieniem konkluzji prezydencji9. Ostateczna wersja zalecenia ma wejść  
w życie w 2010 r. 
 Celem zalecenia jest wsparcie rozwoju światłowodowych sieci dostępowych 
w UE przez zapewnienie stosowania spójnego podejścia do regulacji rynków wła-
ściwych 4 (Hurtowy (fizyczny) dostęp do infrastruktury sieciowej) i 5 (Hurtowe 
usługi dostępu szerokopasmowego)10 oraz pokierowanie działalnością krajowych 
organów regulacyjnych, tak aby były spełnione wymogi obowiązującej polityki 
regulacyjnej:  

− jednolity rynek komunikacji elektronicznej we Wspólnocie,  
− otoczenie regulacyjne zgodne z pakietem 2002,  
− zgodność z zaleceniem o rynkach właściwych11,  
− utrzymanie zasady neutralności technicznej,  
− nakładanie obowiązków regulacyjnych ex ante na operatora SMP,  
− maksymalna ochrona dla działalności operatorów alternatywnych. 

 Zalecenie określa zbiór środków zaradczych oraz cele regulacji: wsparcie 
konkurencji infrastrukturalnej oraz działalności operatorów alternatywnych w pro-
cesie przekształceń infrastrukturalnych w sieci dostępowej. 
Środki zaradcze. Zbiór środków zaradczych obejmuje obowiązek udzielenia dostę-
pu do infrastruktury biernej i czynnej, obowiązek kolokacji i współużytkowania 
przy dopuszczalności regulowanej odpłatności oraz wymogu publikowania oferty 
ramowej w sprawie dostępu do infrastruktury biernej oraz końcowego odcinka sie-
ci. Wymienione środki należy nakładać przede wszystkim na operatora o znaczącej 
                                                 

8  Draft Commission Recommendation of [...] on regulated access to Next Generation Ac-
cess Networks (NGA). Brussels, [Draft 12 June 2009 for 2nd public consultation] C(2009). 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm 

9  Rada Europejska w Brukseli 19 i 20 marca 2009 r. – Konkluzje prezydencji, 7880/09. 
10  Zalecenie komisji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów  

i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci  
i usług łączności elektronicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG). (2007/879/WE), Dz.U. UE L 
344, 28.12.2007, s. 65-69. 

11  Tamże. 
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pozycji rynkowej, z tym że w pewnych okolicznościach można je będzie zastoso-
wać także wobec innych operatorów działających na rynkach 4 i 5 (obowiązek 
współużytkowania).  
 Wsparcie dla działalności operatorów alternatywnych. Szczególne zadania 
stoją przed regulatorami w związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego  
i ekonomicznie sprawnego przejścia operatorów alternatywnych do działalności  
w nowych warunkach sieciowych. Należy zapewnić niezakłócone przejście wszyst-
kich zainteresowanych uczestników rynku z sieci miedzianej na sieć światłowodo-
wą, dbając o to, aby mieli oni dostatecznie dużo czasu (ok. 5 lat) do opracowania  
i przystosowania działalności w nowej rzeczywistości biznesowej. 
 Operatorom alternatywnym należy zapewnić dostęp do wszystkich urządzeń 
w sieci operatora SMP (zarówno do elementów kablowych, jak i kanalizacji kablo-
wej), które są im niezbędne do prowadzenia działalności według własnych możli-
wości, potrzeb i projektów. W tym celu należy uwzględnić odpowiednie urządzenia 
w ofercie ramowej operatora SMP. Podstawowa metoda kalkulacji opłat powinna 
być zorientowana na koszty, zgodnie z przyjętą praktyką ich ustalania za korzysta-
nie z uwolnionej pętli w sieci miedzianej. Dotyczy to również opłat za hurtowy 
dostęp do usługi bitstream (wholesale bitstream access). 
 Rola operatora SMP. Obowiązki nałożone na operatora SMP mają przyczynić 
się do pomyślnego przebiegu procesu migracyjnego. Na nim ciążą obowiązki wy-
konawcze w wymiarze materialnym, związane z odpowiednim dostosowaniem 
infrastruktury. W tym celu należy spowodować, aby w nowej infrastrukturze bier-
nej, rozwijanej przez operatora SMP, było wystarczająco miejsca dla położenia 
kabli światłowodowych operatorów alternatywnych. Należy stosować zasady nie-
dyskryminacji, aby nie dopuścić do wyprzedzenia czasowego konkurentów przez 
detaliczny oddział operatora SMP. W tym celu należy zobowiązać tego operatora 
do uaktualnienia oferty na rynku hurtowym, zanim przystąpi do świadczenia no-
wych usług detalicznych w sieci światłowodowej, dając przy tym odpowiedni czas 
(np. 6 miesięcy) operatorom alternatywnym w celu uwzględnienia zapowiedzianych 
zmian na rynku w swojej działalności. 
 Wsparcie dla konkurencji infrastrukturalnej. Należy wspierać takie rozwią-
zania infrastrukturalne, które tworzą warunki do konkurencji infrastrukturalnej; do 
takich rozwiązań można zaliczyć wspólną budowę sieci dostępowej z użyciem kabli 
z wieloma światłowodami. Regulatorzy powinni wspierać używanie takich kabli na 
końcowych odcinkach sieci. Topologia budowanej sieci dostępowej (wielopunkto-
wa czy dwupunktowa) nie jest istotna z punktu widzenia regulacji i doboru środków 
zaradczych.  
 W przypadku inwestycji kapitałochłonnych polityka wchodzenia na rynek 
może mieć różne odmiany. W szczególności mogą być zawierane długoterminowe 
kontrakty z opcją obniżonych opłat za uwolnione pętle światłowodowe. Taka poli-
tyka jest dopuszczalna, jeżeli towarzyszy jej obniżenie ryzyka inwestycyjnego; 



Uwagi o regulacji sieci dostępowych następnej generacji (NGA) 767

należy jednak analizować, czy nie następuje zakłócenie konkurencji przez nadmier-
ne ograniczenie marży zysku dla przedsiębiorstw działających na następnych ryn-
kach zbytu. W niektórych przypadkach wspólnych inwestycji światłowodowych 
FTTH12 z użyciem kabli z wieloma światłowodami, może wystąpić efektywna kon-
kurencja na następnych rynkach zbytu, co oznacza brak przedsiębiorstwa o znaczą-
cej pozycji rynkowej. 
 Specyficzne rozstrzygnięcia regulacyjne. Zalecenie przedstawia różne sytu-
acje na rynku NGA, które w typowych warunkach uważa się za symptomy narusze-
nia konkurencji, za działania antykonkurencyjne, lecz w przypadku inwestycji świa-
tłowodowych stanowią efekt dopuszczalnej strategii działania inwestora (np. zróż-
nicowanie opłat za dostęp w zależności od stopnia zaangażowania uczestników 
rynku w powstanie nowej inwestycji). Tym samym zalecenie zwraca uwagę regula-
torów na konieczność odejścia od stereotypu przy ocenie działalności biznesowej 
związanej z nowymi sieciami światłowodowymi.  Zaleca się, aby regulatorzy po-
dejmowali decyzje o nałożeniu obowiązków regulacyjnych po dokładnej analizie 
rynków 4 i 5 i zapewnili dostatecznie długi okres obowiązywania przyjętych roz-
strzygnięć (okres dostosowany do ekonomicznych parametrów inwestycji). Jedno-
cześnie stwierdza się, że organy regulacyjne mają prawo i obowiązek systematycz-
nie monitorować rynki NGA i w razie konieczności zweryfikować poprzednią de-
cyzję regulacyjną w sprawie środków zaradczych, w szczególności o nienakładaniu 
obowiązku orientacji kosztowej. Należy uwzględniać sytuacje, w których można 
zrezygnować z nakładania obowiązku zapewnienia hurtowego dostępu szerokopa-
smowego, np. przy rozwijaniu sieci na gęsto zaludnionym obszarze. 
 Kwestia ryzyka inwestycyjnego. Należy w sposób elastyczny ustalać wielkość 
ryzyka inwestycyjnego, uwzględniając różnorakie formy działalności i współpracy 
w przedsięwzięciu inwestycyjnym. W przypadku budowy kanalizacji kablowej na 
potrzeby sieci NGA należy przyjąć, że ryzyko jest identyczne z ryzykiem związa-
nym z budową kanalizacji kablowej dla kabli miedzianych. Inaczej jest w przypad-
ku budowy sieci dostępowej przy użyciu kabli światłowodowych. Wtedy, ze 
względów wyłuszczonych w zaleceniu,  należy brać pod uwagę większe ryzyko. Na 
ocenę wysokości ryzyka wpływa też istnienie wieloletnich umów inwestora z użyt-
kownikami budowanej sieci.   
 
 

                                                 
12  FTTH – Fibre-to-the-Home. 
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3. Opinie wybranych uczestników rynku o projekcie zalecenia 
 
 Projekt zalecenia był przedmiotem konsultacji publicznej. Poniżej przytoczo-
no opinie organizacji ETNO13, ECTA14 i CEEP15, które reprezentują szeroki wa-
chlarz uczestników rynku komunikacji elektronicznej, zainteresowanych rozwija-
niem sieci światłowodowych oraz odpowiednich usług szerokopasmowych. Warto 
dodać, że FTTH Council Europe16 zajęła stanowisko17 zbliżone do opinii ETNO. 
 W opinii ETNO18 zalecenie w prezentowanej postaci może nie przynieść 
oczekiwanych pozytywnych rezultatów w rozwijaniu sieci dostępowych NGA, 
gdyż w niedostatecznym stopniu sprzyja konkurencji infrastrukturalnej, wdrażaniu 
innowacyjnych rozwiązań oraz wzrostowi inwestycji w tych sieciach. Projekt opie-
ra się w zbyt znacznym stopniu na postanowieniach pakietu regulacyjnego 2002, 
które służą przede wszystkim regulacji działalności w sieciach miedzianych.  
W wyniku takiego podejścia przewidziano rozległe środki zaradcze w postaci obo-
wiązku dostępu i regulowanych opłat, nakładanych na operatorów w nowych sie-
ciach dostępowych. Dlatego należy wprowadzić zmiany i uzupełnienia dotyczące 
następujących zagadnień. 
 Prymat praw rynku w rozwoju sieci NGA. Rozwój sieci dostępowych NGA 
powinien być uzależniony wyłącznie od praw rynku: ani topologia, ani architektura 
sieci NGA, ani warunki współpracy przedsiębiorstw nie powinny być narzucane 
przez regulatorów rynku komunikacji elektronicznej. Do ustalania zasad współpra-
cy między uczestnikami rynku NGA najlepiej nadają się porozumienia handlowe, 
między innymi w sprawie możliwie dogodnej ścieżki migracji, w których można 
uwzględnić różne parametry ekonomiczne, w tym sposób podziału ryzyka inwesty-
cyjnego. Ta forma współdziałania powinna być wspierana przez regulatorów  
z pominięciem instrumentów asymetrycznej regulacji ex ante. W szczególności:  

− nie jest wskazane przyznawanie z góry pięcioletniego okresu utrzymania 
nałożonych środków zaradczych na operatora SMP ze względu na ochronę 
procesu migracji;  

                                                 
13  The European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO) zrzesza 

operatorów zasiedziałych. 
14  The European Competitive Telecommunications Association (ECTA) zrzesza m.in. al-

ternatywnych operatorów sieci i usług komunikacji elektronicznej. 
15  CEEP – European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of 

General Economic Interest. 
16  Organizacja wspierająca rozwój światłowodowych sieci dostępowych. 
17  FTTH Council Europe response to the second public consultation on Recommendation 

on regulated access to Next Generation Access Networks (NGA). Brussels, 19 July 2009. 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm 

18  Draft ETNO Reflection Document in response to the Commission Recommendation on 
regulated access to Next Generation Access Networks (NGA). ETNO Reflection Document 
RD307(2009/07). http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm 
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− nie można wyrazić zgody na szczególne uprzywilejowanie firm przez przy-
znanie im prawa do szerokopasmowych produktów, przeznaczonych dla 
nowych usług, z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem;  

− nie jest wskazane przyjmowanie jako zasady orientacji kosztowej wobec 
szerokopasmowych produktów NGA. 

 Kwestia uwzględniania ryzyka inwestycyjnego. Ryzyko inwestycyjne związa-
ne z infrastrukturą bierną NGA nie powinno być uwzględniane na innych zasadach 
niż pozostałe składniki inwestycji, gdyż związane z nią nakłady kapitałowe stano-
wią ok. 80% całkowitego kosztu inwestycji, które zostaną utracone w przypadku 
inwestycji nietrafionej. Przyjęcie zasady szacowania tego ryzyka podobnie jak w 
przypadku kanalizacji kablowej na potrzeby sieci miedzianej spowoduje niewspół-
mierne zmniejszenie wypadkowego ryzyka całości przedsięwzięcia inwestycyjnego 
NGA. 
 Kwestia symetrycznej regulacji w sieci dostępowej NGA. W zaleceniu należy 
przyjąć, że zasada dostępu do urządzeń końcowego odcinka linii jest symetryczna, 
tzn. nie jest powiązana z operatorem o znaczącej pozycji rynkowej.  
 Odmienne stanowisko zajęła organizacja ECTA19. Wiele punktów zalecenia, 
które kwestionuje ETNO, zasługują, zdaniem ECTA, na pozytywną ocenę. Należą 
do nich m.in. prawo korzystania z urządzeń operatora SMP (przyjęcie koncepcji 
drabiny inwestycyjnej), uniezależnienie obowiązku udostępnienia uwolnionych 
pętli przez operatora SMP od architektury sieci oraz przyznanie sześciomiesięcznej 
ochrony operatorom alternatywnym w przypadku wprowadzania na rynek przez 
operatora SMP nowych produktów powstałych w wyniku realizacji szerokopasmo-
wej sieci dostępowej NGA.  
 Jednocześnie ECTA wymienia kwestie kontrowersyjne, wymagające przemy-
ślenia i doprecyzowania. Jej zdaniem, występuje brak równowagi między zachętami 
do wspierania inwestycji a koniecznością ochrony konkurencji i niedyskryminacji, 
co przejawia się w nadmiernym akcentowaniu problematyki inwestycyjnej oraz 
porozumień o współudziale w inwestycjach. Z zalecenia należy usunąć zapisy ko-
rzystne dla operatora dominującego z tytułu podejmowania kooperacji z innymi 
uczestnikami rynku, gdyż stwarzają one możliwość wywierania wpływu na sytuację 
poszczególnych firm na rynku. Należy także wprowadzić zapisy zapewniające nad-
zór regulatora nad procesem przejścia oraz zapobiegające niewykorzystaniu mająt-
ku operatorów alternatywnych lub uwzględniające pewne formy kompensacji z tego 
tytułu. 

                                                 
19  ECTA response to Commission Consultation on Draft Recommendation on regulated ac-

cess to Next Generation Access Networks (NGA). July 2009. http://ec.europa.eu/information-
_society/policy/ecomm  
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 Opinia CEEP20 podkreśla ważne znaczenie nowych inwestycji światłowodo-
wych dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w UE. W tym kontekście należy 
zwrócić szczególną uwagę na rozwijanie infrastruktury szerokopasmowej na obsza-
rach wiejskich, słabo zaludnionych, o niekorzystnych parametrach ekonomicznych. 
Dlatego jest wskazane, aby zalecenie służyło wsparciem przy podejmowaniu decy-
zji o budowie nowych sieci szerokopasmowych na tych właśnie obszarach. W in-
nych przypadkach należy kierować się zasadą „rynek zamiast regulacji”. Członko-
wie CEEP uważają za niewłaściwe to, że projekt zalecenia opiera się zasadniczo na 
regulacjach przeznaczonych dla sieci miedzianych, gdyż sieci NGA są budowane  
z wykorzystaniem kapitału prywatnego, w otoczeniu konkurencyjnym, poza mono-
polem, który charakteryzował warunki rozwijania sieci miedzianych. Firmy potrze-
bujące dostępu (access seekers) nie powinny traktować usług dostępowych za sub-
stytut ich własnych inwestycji lub ryzyka, które każdy uczestnik rynku musi wziąć 
na siebie.  
 Kierunek proponowanych rozwiązań w projekcie zalecenia21 jest właściwy. 
Nie można jednak odmówić racji głosom krytyki, wskazującym na zbyt znaczne 
uzależnienie proponowanych rozwiązań od regulacji powstałych w innej epoce  
i przeznaczonych do sterowania rynkiem o odmiennych parametrach i strukturze. 
Przytoczone opinie uczestników rynku świadczą o tym, że trudno znaleźć rozwią-
zanie, które by zadowoliło wszystkie strony22. Wydaje się jednak, że uwagi o braku 
stopniowania środków zaradczych, o potrzebie stosowania zasad symetrycznej 
regulacji w uzasadnionych przypadkach (np. przy dostępie do okablowania we-
wnątrz budynku) oraz większej elastyczności przy ustalaniu opłat, a także uwzględ-
niania ryzyka inwestycyjnego są zasadne i wymagają przemyślenia. 
 
 

                                                 
20  CEEP reflection document to the European Commission’s public consultation concerning 

Draft Recommendation on regulated access to Next Generation Access Networks (NGA). 
CEEP.09/COMM.08, Brussels, 24 July 2009. 

21  Draft Commission Recommendation of [...] on regulated access to Next Generation Ac-
cess Networks (NGA). Brussels, [Draft 12 June 2009 for 2nd public consultation] C(2009). 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm 

22  Telecom operators attack new broadband investment guidelines. World Communications 
Regulation  Report, vol. 4, No. 7, 2009, p. 6. 
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Wprowadzenie 
 
 Od momentu podpisania w 1991 r. układu ustanawiającego stowarzyszenie 
między Polską a Unią Europejską, a zwłaszcza od chwili wstąpienia naszego kraju 
do grona państw członkowskich UE podstawowym wyznacznikiem krajowych 
regulacji prawnych w sektorze telekomunikacyjnym jest ustawodawstwo Wspólnot 
Europejskich. Wzorowanie polskiego prawa na rozwiązaniach funkcjonujących na 
Zachodzie kontynentu ma przede wszystkim na celu zdynamizowanie rozwoju tego 
sektora, dostosowanie regulacji do szybko postępujących zmian technologicznych 
w dziedzinie telekomunikacji oraz większą niż dotychczas ochronę praw konsu-
mentów. Ponieważ wyniki osiągane przez krajowy sektor telekomunikacyjny są 
pochodną otoczenia regulacyjnego, w przypadku członkostwa w Unii Europejskiej 
ustanowionego na szczeblu ponadnarodowym, analiza działalności tego rynku musi 
odwoływać się do unijnych ram prawnych, określających prawa i obowiązki 
uczestników rynków. 
 Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie prawnych warunków funk-
cjonowania sektora telekomunikacyjnego w Unii Europejskiej. Szczególny nacisk 
położony został na wyszczególnienie celów regulacji telekomunikacji w UE oraz 
przebieg procesów liberalizacji. Omówione zostały najważniejsze zasady regulacji 
tego sektora, wprowadzone pakietem dyrektyw w 2002 r., jak również najnowsza 
reforma telekomunikacji z 2009 r. 
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1. Cele regulacji telekomunikacji  
 
 Przez wiele lat podstawowym celem polityki telekomunikacyjnej Unii Euro-
pejskiej była liberalizacja tego sektora. Obecnie, po otwarciu rynków, za najważ-
niejszy cel uznaje się stworzenie odpowiednich warunków funkcjonowania sektora, 
korzystnych dla konsumentów1.  
 Fundamentalną regułą obowiązującą na zdemonopolizowanych rynkach jest 
zasada otwartej sieci. Norma ta, opisana w szczególności w tzw. dyrektywie ramo-
wej (dyrektywa 90/387/EWG o udostępnianiu otwartej sieci), służyć ma zapewnie-
niu minimalnego zestawu usług dla użytkowników końcowych, dostępu do pu-
blicznych sieci i usług, opartego na obiektywnych kryteriach oraz przejrzystych  
i jawnych warunkach, jak również harmonizacji usług dostępu do sieci telekomuni-
kacyjnej, która ma doprowadzić do ujednolicenia na całym obszarze Wspólnoty 
takich aspektów działalności, jak: techniczne interfejsy i funkcje sieci, warunki 
dostarczania i użytkowania usług, zasady dotyczące taryf, nadawania numerów, 
adresów i nazw oraz dostępu do częstotliwości2.  
  Zgodnie z regułą otwartej sieci ograniczenia dostępu do publicznych sieci  
i usług mogą wynikać jedynie bezpośrednio z prawa wspólnotowego lub z tzw. 
warunków podstawowych, którymi są: bezpieczeństwo działania sieci, utrzymanie 
jej integralności i interoperacyjności, ochrona danych, ochrona środowiska i efek-
tywne wykorzystanie częstotliwości. Natomiast zharmonizowanie warunków funk-
cjonowania sektora ma prowadzić do zwiększenia dostępności usług i konkurencyj-
ności w sektorze telekomunikacji na terenie całej Unii. 
 
 
2. Liberalizacja sektora telekomunikacyjnego  
 
 Ważnym aspektem procesu liberalizacji sektora telekomunikacji od samego 
początku było jego skoordynowanie z unijną polityką konkurencji. Pierwotnym 
fundamentem, na jakim oparte były pierwsze działania otwierające rynek, był arty-
kuł 86 Traktatu o Wspólnotach Europejskich, który zakazuje państwom członkow-
skim stosowania środków sprzecznych m.in. z przepisami dotyczącymi ochrony 
konkurencji oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w odniesieniu do przed-
siębiorstw o charakterze publicznym oraz do przedsiębiorstw otrzymujących od 
państwa prawa specjalne lub wyłączne. Na mocy tego przepisu Komisja Europejska 
nakazywała pozbawienie operatorów telekomunikacyjnych przysługujących ich 
dotychczas praw wyłącznych i specjalnych. Pierwszymi zliberalizowanymi rynkami 

                                                 
1  A. Resiak, Polityka telekomunikacyjna, w: Z. Brodecki (red.), Infrastruktura. Acquis 

communautaire, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 47. 
2  A. Streżyńska, Zasada otwartej sieci, „Telecom Forum”, nr 1, 1999, s. 1. 
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były rynki urządzeń końcowych. Sam rynek usług telekomunikacyjnych został 
jednak otwarty jedynie w zakresie usług niezastrzeżonych. W połowie lat 80. XX 
w. rozpoczęła się również standaryzacja zasad funkcjonowania sektora telekomuni-
kacyjnego w poszczególnych krajach Wspólnoty.  
 Kolejnym posunięciem, przypadającym na początek następnej dekady, było 
wprowadzenie w życie pierwszego pakietu dyrektyw harmonizacyjnych: o udostęp-
nianiu otwartej sieci (tzw. dyrektywa ramowa; 90/387/EWG), o liniach dzierżawio-
nych (92/44/EWG) oraz o zastosowaniu regulacji otwartej sieci do telefonii głoso-
wej (95/62/EWG). Zobligowano tym samym państwa członkowskie do zapewnienia 
wszystkim przedsiębiorcom świadczącym usługi telekomunikacyjne swobodnego, 
uczciwego i niedyskryminującego dostępu do sieci oraz minimalnego zestawu linii 
dzierżawionych, na żądanie wszystkich użytkowników i bez dyskryminacji. Wpro-
wadzono również obowiązek publikowania informacji o technicznych właściwo-
ściach tych linii, taryfach opartych na kosztach oraz o innych warunkach umów 
dzierżawy. Co ciekawe, dyrektywa 90/388/EWG wyłączyła z liberalizacji rynek 
telefonii głosowej. Oznaczało to zachowanie monopolistycznego statusu operato-
rów narodowych, ale przy zapewnieniu pozostałym przedsiębiorstwom dostępu do 
ich sieci na obiektywnych i równych zasadach. 
 Dopiero kolejny pakiet dyrektyw z lat 1996–97 pozwolił na pełne uwolnienie 
wszystkich rynków telekomunikacyjnych w UE i zrównanie praw przedsiębiorstw 
zasiedziałych i nowych usługodawców. Na szczególne wyróżnienie zasługuje dy-
rektywa 96/16/WE o pełnej liberalizacji w sektorze, zobowiązująca kraje człon-
kowskie do zniesienia praw wyłącznych i specjalnych przysługujących operatorom 
narodowym. Jednocześnie doszło do zharmonizowania przepisów dotyczących 
uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, łączenia sieci oraz 
wyboru operatora i przenaszalności numerów (dyrektywy 97/13/WE, 97/33/WE, 
98/61/WE). Od roku 1998 przestały funkcjonować jakiekolwiek ograniczenia  
w dostępie do rynku telefonii głosowej, co stanowiło ostatni etap liberalizacji sekto-
ra w Unii. 
 W 2002 r. w życie wszedł trzeci pakiet przepisów regulacyjnych, który po-
zwolił na wdrożenie nowych standardów w sektorze. Tworzą go:  

− dyrektywa ramowa (w sprawie wspólnych ram prawnych dla sieci i usług 
łączności elektronicznej; 2002/21/WE),  

− dyrektywa autoryzacyjna (w sprawie upoważnień dla sieci i usług łączności 
elektronicznej; 2002/20/WE), 

− dyrektywa dostępowa (w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej 
i urządzeń towarzyszących oraz ich łączenia; 2002/19/WE), 

− dyrektywa o usłudze powszechnej (w sprawie usług powszechnych i praw 
współużytkowników odnoszących się do sieci i usług łączności elektro-
nicznej; 2002/22/WE), 
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− dyrektywa ochronna (w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochro-
ny prywatności w sektorze łączności elektronicznej; 2002/58/WE), 

− dyrektywa o konkurencji (w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług 
łączności elektronicznej; 2002/77/WE), 

− decyzja 676/2000 o porządku regulacyjnym w sprawie polityki widma ra-
diowego we Wspólnocie Europejskiej. 

 Ów pakiet przepisów regulacyjnych rozszerzył zakres znaczeniowy pojęcia 
telekomunikacji o nadawanie radiowo-telewizyjne. Z uwagi na szybki postęp tech-
nologiczny, zacierający granice pomiędzy różnymi mediami, połączono poszcze-
gólne sektory infrastruktury telekomunikacyjnej, tworząc ogólną kategorię łączno-
ści elektronicznej.  
 Nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2006/24/WE) z 15 marca 
2006 r. dotyczyła zatrzymywania przetwarzanych danych w związku ze świadcze-
niem publicznych usług łączności elektronicznej oraz dostarczaniem publicznych 
sieci komunikacji elektronicznej, zmieniająca wspomnianą dyrektywę 2002/58/WE. 
 Należy jednak wspomnieć, że w sektorze telekomunikacyjnym w państwach 
unijnych obowiązują nadal akty prawne uchwalone wcześniej. Są nimi: dyrektywa 
w sprawie konkurencji na rynku telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 
(88/301/EWG), dyrektywa w sprawie urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomu-
nikacyjnych urządzeń końcowych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności 
(1999/5/WE) oraz rozporządzenie z 18 grudnia 2000 r. w sprawie rozdzielonego 
dostępu do pętli lokalnej3. 
 
 
3. Zasady regulacji telekomunikacji 
 
 Ze względu na to, że w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską 
(TWE) nie zamieszczono odrębnych reguł dotyczących telekomunikacji, stosuje się 
do tego sektora zasady ogólne. Do ważniejszych norm zaliczyć należy przepisy 
odnoszące się do konkurencji, zakazujące porozumień między przedsiębiorstwami 
oraz decyzji grup przedsiębiorstw i uzgodnionych praktyk, których przedmiotem 
lub skutkiem jest uniknięcie, ograniczenie lub naruszenie konkurencji (art. 81 
TWE). Niedozwolone jest też wykorzystywanie pozycji dominującej na wspólnym 
rynku lub jego części, które ma podobny charakter (art. 82). Przykładowo do takich 
zabronionych działań należy ustalanie cen lub innych warunków transakcji, ograni-
czenia lub kształtowanie produkcji, rozwoju technicznego lub inwestowania, po-
dział rynków i źródeł zaopatrzenia, dyskryminacja przy zawieraniu umów z różny-
mi kontrahentami lub też uzależnianie zawarcia umowy od warunków narzuconych 
drugiej stronie, a niemających nic wspólnego z jej przedmiotem. Porozumienia,  

                                                 
3  M. Łobodziński, Telekomunikacja, w: Z. Brodecki (red.), op. cit., s. 230–231. 
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o jakich mowa powyżej, są dozwolone, jeśli mają charakter wewnętrzny i nie 
wpływają na wymianę w obrębie Wspólnoty lub też jeśli wpływają na nią w sposób 
mało znaczący4. Jeżeli zaś dany operator ma status przedsiębiorstwa publicznego 
lub cieszy się prawami wyłącznymi lub specjalnymi, porozumienia podlegają ogól-
nym zasadom konkurencji, opisanym w TWE. Co istotne, firmy cieszące się takimi 
prawami muszą przestrzegać zasad proporcjonalności i niedyskryminacji oraz po-
szanowania praw konsumenckich. Przedsiębiorstwa mogą być zwolnione z obo-
wiązku stosowania się do przepisów traktatu dotyczących konkurencji tylko  
w przypadkach związanych z wykonywaniem zadań o charakterze specjalnym. 
 
Rola krajowych władz regulacyjnych w zakresie telekomunikacji 
 Przepisy dotyczące działalności krajowych organów regulacyjnych w obszarze 
telekomunikacji są zawarte w dyrektywie ramowej. Nie narzuca ona żadnych wy-
mogów co do formy organizacyjnej regulatora w poszczególnych państwach. Dys-
ponują więc one dużą swobodą, jeśli chodzi o podział obowiązków pomiędzy różne 
instytucje regulacyjne.  
 Jako cele działania organów regulacyjnych dyrektywa wskazuje: 

− wspieranie konkurencji w zakresie usług i sieci łączności elektronicznej 
oraz urządzeń towarzyszących, w celu zwiększania korzyści dla użytkow-
ników, m.in. poprzez wspieranie nowych technologii i inwestycji w infra-
strukturę, 

− przyczynianie się do rozwoju rynku wewnętrznego poprzez eliminację róż-
nic w sytuacji prawnej operatorów, stymulowanie budowy sieci transeuro-
pejskich oraz kompatybilności sieci i interoperacyjności usług, 

− wspieranie interesów obywateli Unii Europejskiej, czemu ma służyć za-
gwarantowanie powszechności usług i ochrony użytkowników w relacjach 
z operatorami. 

 Jak stwierdza komunikat „W kierunku nowych podstaw infrastruktury i usług 
towarzyszących komunikacji elektronicznej. Przegląd łącznościowy 1999”, cele 
powinny być osiągane przy użyciu przez regulatora najmniejszego możliwego za-
kresu środków. Regulacja powinna odbywać się zgodnie z zasadą neutralności 
technologicznej, co oznacza, że organy władzy publicznej nie mogą wskazywać ani 
eliminować żadnych konkretnych technologii, służących osiągnięciu celów regula-
cji. Do zadań regulatorów narodowych należą w szczególności: określanie obo-
wiązków uczestników rynków, rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych i ogól-
nych, rozsądzanie sporów między działającymi na rynku podmiotami oraz kontro-
lowanie działalności telekomunikacyjnej. 
                                                 

4  Dotyczy to produktów, które stanowią nie więcej niż 5% rynku w skali wspólnoty i obro-
tów nieprzekraczających kwoty 200 mln euro rocznie; zob. Z. Brodecki, M. Drobysz, S. Majkow-
ska, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, 
LexisNexis, Warszawa 2002, s. 247. 
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 Organy regulacyjne mają obowiązek konsultowania projektów rozstrzygnięć 
(w fazie ich przygotowania) z zainteresowanymi stronami w celu umożliwienia 
wyrażenia im swojej opinii w rozsądnym terminie, jeżeli proponowane rozwiązania 
mają wpływ na rynek właściwy. Wyniki konsultacji są publikowane (z wyjątkiem 
informacji poufnych), są też brane pod uwagę przez regulatora przy podejmowaniu 
decyzji, choć nie mają dla niego mocy wiążącej. Mechanizmu konsultacyjnego nie 
stosuje się przy rozstrzyganiu sporów pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi 
na terenie jednego państwa członkowskiego i sporów transgranicznych oraz  
w przypadkach nagłych, gdy ochrona konkurencji bądź interesów konsumentów 
wymaga szybkiego działania władzy publicznej. 
 Od każdej decyzji regulatora przysługuje prawo odwołania do niezależnego  
i bezstronnego organu (art. 4 dyrektywy ramowej). Dotyczy to zarówno przedsię-
biorstw telekomunikacyjnych, jak i użytkowników, których dotyczy dane rozstrzy-
gnięcie. Organ rozpatrujący odwołania musi być niezależny od każdej ze stron  
– i podmiotów funkcjonujących na rynku, i władzy regulacyjnej, oraz charaktery-
zować się odpowiednimi kwalifikacjami do rozpatrywania spraw z zakresu teleko-
munikacji. Jeżeli odwołanie rozpatruje instytucja pozasądowa, wydane przez nią 
orzeczenie musi być uzasadnione na piśmie, a ponadto stronom postępowania nale-
ży zapewnić możliwość zaskarżenia go do organu o charakterze sądowym. 
 Na krajowe organy regulacyjne dyrektywa ramowa nakłada obowiązek 
współpracy z ich odpowiednikami w innych państwach członkowskich UE oraz  
z Komisją Europejską, w celu uzgadniania stosowanych przez nie środków praw-
nych i ujednolicenia porządku regulacyjnego na całym obszarze Wspólnoty, co ma 
sprzyjać rozwojowi rynku wewnętrznego. Komisja ma uprawnienia do wydawania 
zaleceń (co prawda niewiążących) w sprawie zharmonizowanego stosowania obo-
wiązujących dyrektyw. Może również zablokować na okres dwóch miesięcy  
(z możliwością przedłużenia) stosowanie przez państwo członkowskie danego spo-
sobu określania rynku właściwego i ustalania znaczącej pozycji rynkowej, jeżeli 
jest on odmienny od zalecanego i może przynieść negatywne skutki dla jednolitego 
rynku. Ponadto organy regulacyjne w poszczególnych krajach są zobowiązane do 
przekazywania Komisji określonych informacji, wyszczególnionych w dyrekty-
wach telekomunikacyjnych i niezbędnych do wykonywania jej zadań. 
 Aby przeciwdziałać ograniczeniu konkurencji w sektorze, dyrektywa ramowa 
przewiduje dwa rodzaje środków, jakie mogą stosować państwa członkowskie  
w stosunku do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, które dysponują prawami 
wyłącznymi lub specjalnymi na innym rynku. Są to: separacja księgowa i separacja 
strukturalna. Od ich stosowania można odstąpić, gdy przychód z działalności firmy 
nie przekracza 50 mln euro w skali roku. 
 Krajowe władze regulacyjne muszą cyklicznie dokonywać analizy rynków 
właściwych (relewantnych) i określenia ich stanu rynku celem stwierdzenia, czy 
funkcjonują na nich przedsiębiorstwa o znaczącej pozycji rynkowej. Takie podmio-
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ty podlegają bowiem regulacji wyprzedzającej (ex ante). W przypadku ustalenia, że 
na rynku działa co najmniej jedno przedsiębiorstwo dominujące, uznaje się rynek za 
niekonkurencyjny i nakłada na podmiot o znaczącej pozycji określone obowiązki  
i ograniczenia. Na rynku wstępnym (hurtowym) mogą one dotyczyć: przejrzystości, 
niedyskryminacji, rozdzielenia rachunkowości, dostępu do urządzeń kluczowych 
oraz kontroli cen i rachunkowości kosztów. Na rynku końcowym – kontroli usług 
detalicznych, minimalnego zestawu linii dzierżawionych oraz wyboru i preselekcji 
operatora. 
 Kolejną funkcją krajowych organów regulacyjnych jest rozstrzyganie sporów 
pomiędzy przedsiębiorstwami zapewniającymi dostęp do sieci lub świadczącymi 
usługi telekomunikacyjne, działającymi na terenie danego państwa członkowskiego 
Unii. Stroną w postępowaniu przed regulatorem nie mogą być natomiast inne 
przedsiębiorstwa lub użytkownicy końcowi. Rozstrzygnięcia, o jakich mowa, są 
jawne, przy zachowaniu ochrony tajemnicy handlowej, dokonywane w najkrótszym 
możliwym terminie, nie później jednak niż 4 miesięcy, i mają moc wiążącą. Każda 
ze stron musi mieć zapewnioną możliwość odwołania do sądu administracyjnego. 
Kraje członkowskie mogą uwolnić regulatora od obowiązku zajmowania się takim 
sporem, pod warunkiem że w prawie krajowym istnieje inny przepis umożliwiający 
jego sprawniejsze rozstrzygnięcie. Jeśli chodzi o spory transgraniczne, czyli takie, 
w których uczestniczą przedsiębiorstwa z różnych krajów członkowskich, każda ze 
stron może złożyć wniosek o jego rozsądzenie w dowolnym z nich, a regulatorzy  
z tych państw mają wówczas obowiązek współdziałać ze sobą.  
 
Zezwolenia na działalność telekomunikacyjną 
 Zgodnie z przyjętą polityką liberalizacji podstawą funkcjonowania sektora 
telekomunikacji w Unii Europejskiej jest zasada, że działalność w tym zakresie, 
polegająca zarówno na udostępnianiu sieci, jak i na świadczeniu usług telekomuni-
kacyjnych, jest działalnością wolną, a wszelkie jej ewentualne ograniczenia nie 
mogą być sprzeczne z prawem wspólnotowym. Liczba i zakres tych wyjątków zo-
stały ograniczone (w dyrektywie autoryzacyjnej) do niezbędnego minimum. Wszel-
kie dodatkowe obostrzenia, jakie mogłyby wprowadzić w tym obszarze krajowe 
władze regulacyjne, są jednocześnie uznane za nielegalne. Niedozwolone jest rów-
nież uzależnianie uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej od 
uzyskania decyzji administracyjnej lub innego aktu administracyjnego (z wyjątkiem 
użytkowania częstotliwości radiowych i numeracji oraz zakładania urządzeń na 
cudzych terenach, które z uwagi na ograniczoność zasobów oraz prawo własności 
wymagają uzyskania indywidualnego zezwolenia). Z drugiej strony uwolnienie 
rynku oznacza likwidację praw wyłącznych i specjalnych, jakimi cieszą się przed-
siębiorstwa w sektorze łączności elektronicznej i dziedzinach z nim związanych, 
takich jak publikacja książek telefonicznych i innych spisów abonentów czy usługi 
biura numerów. 



Adrian Solek, Dorota Kuder 780 

 Podstawowym dokumentem, na którego podstawie świadczone są usługi do-
stępu i transmisji, jest w prawie wspólnotowym ogólne upoważnienie. Uzyskuje je 
każdy podmiot, który spełnia warunki określone przepisami prawa i zawiadomi 
organ regulacyjny o zamiarze rozpoczęcia działalności (określenie rodzajów dzia-
łalności, w których przypadku operator ma obowiązek jej zgłoszenia, pozostawiono 
państwom członkowskim). Stanowi to istotną zmianę w stosunku do poprzednio 
obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi podstawą prowadzenia działalności 
były indywidualnie przyznawane licencje.  
 Upoważnienie ogólne w swym minimalnym zakresie winno dotyczyć zapew-
niania sieci oraz dostarczania usług telekomunikacyjnych5. Dyrektywa określa 
zarazem maksymalny dopuszczalny zakres obowiązków, jakie mogą być narzucone 
na przedsiębiorstwa ubiegające się o ogólne upoważnienie. Jest on ograniczony do 
warunków niezbędnych do poszanowania prawa wspólnotowego i krajowego  
(w zgodzie ze wspólnotowym). W jego skład wchodzą m.in. obowiązki informacyj-
ne operatora wobec organu regulacyjnego, zapewnienie interoperacyjności usług  
i łączenia sieci, dostępność numerów dla użytkowników końcowych, ochrona da-
nych osobowych, obowiązki dotyczące legalnego podsłuchu i związane z zapew-
nianiem dostępu do sieci i usług czy używanie sieci podczas katastrof. Zobowiąza-
nia takie muszą wynikać bezpośrednio z regulacji prawnych danego kraju i nie 
mogą być nakładane w trybie indywidualnym. Dodatkowo podmioty funkcjonujące 
na rynku, zwłaszcza firmy o znaczącej pozycji rynkowej, mogą być obarczone do-
datkowymi obowiązkami, wynikającymi z dyrektyw szczególnych. 
 W celu sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem rynku organy regulacyjne 
są uprawnione do żądania od przedsiębiorstw telekomunikacyjnych informacji do-
tyczących ich działalności. Okresowo oraz na życzenie regulatora operatorzy muszą 
dostarczać informacji na temat finansowania usług powszechnych, wnoszenia opłat 
administracyjnych i opłat za użytkowanie częstotliwości i numeracji oraz wykony-
wania obowiązków szczególnych. Pozostałe warunki ogólnego upoważnienia pod-
legają wyłącznie sprawozdawczości okazjonalnej, co oznacza, że są dostępne na 
żądanie władzy regulacyjnej w związku ze skargą lub innymi uzasadnionymi oko-
licznościami sugerującymi naruszenie obowiązków przez operatora. Jeżeli okazuje 
się, że warunki upoważnienia zostały złamane, przedsiębiorstwo w ciągu miesiąca 
ma obowiązek usunąć naruszenie lub przedstawić swoje stanowisko, w przeciwnym 
razie regulator może nałożyć na nie karę pieniężną, proporcjonalną do naruszenia. 

                                                 
5  Według dyrektywy ramowej na zapewnianie sieci składają się: zakładanie (stworzenie 

infrastruktury w sensie fizycznym), eksploatacja (zapewnianie sprawności sieci i zdatności do 
pełnienia funkcji), zarządzanie (kierowanie pracą sieci) i udostępnianie (stworzenie możliwości 
korzystania z niej przez inny podmiot niż dysponent sieci). Dostarczanie usług telekomunikacyj-
nych oznacza wszelkie sposoby świadczenia tych usług na rzecz użytkowników, zarówno przy 
użyciu własnej sieci, jak i czynności podejmowane w cudzych sieciach oraz pośrednictwo  
w udostępnianiu usług świadczonych przez inne przedsiębiorstwa. 



Prawne uregulowania funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego… 781

W przypadku gdy zastosowane sankcje nie przynoszą efektu, a złamanie warunków 
upoważnienia ma poważny charakter, regulator może wszcząć kroki w kierunku 
przerwania działalności przedsiębiorstwa lub pozbawienia go prawa do korzystania 
z zasobów częstotliwości i numeracji. Celem stosowania takich środków powinno 
być jednak usunięcie naruszenia obowiązków operatora, a nie wyeliminowanie 
przedsiębiorstwa z rynku. 
 Uprawnienia do działalności, nabyte na podstawie upoważnienia ogólnego, 
podlegają ochronie, która służy zapewnieniu stabilności funkcjonowania operatora. 
Zmiany uprawnień mogą być wprowadzane tylko z przyczyn obiektywnych  
i w sposób proporcjonalny6, a podmioty, których one dotyczą (w tym użytkownicy  
i konsumenci usług), winny być poinformowane o nich z co najmniej czterotygo-
dniowym wyprzedzeniem. W stosunku do uprawnień nabytych, istniejących  
w chwili wejścia w życie dyrektywy autoryzacyjnej, zastosowano okres przejścio-
wy do 25 lipca 2003 r. 
 
Zasady świadczenia usług 
 Dyrektywa o usłudze powszechnej precyzuje obowiązki dotychczasowych 
operatorów, które powinny zostać utrzymane po wprowadzeniu trzeciego pakietu 
dyrektyw telekomunikacyjnych. Należą do nich: dostosowanie taryf za usługi tele-
fonii stacjonarnej do podstawowych zasad orientacji kosztowej, zapewnienie do-
stępności minimalnego zestawu łączy dzierżawionych na całym obszarze państwa 
członkowskiego i umożliwienie abonentom telefonii stacjonarnej wyboru innego 
usługodawcy (czyli dostępu do komutowanych usług publicznych innych współpra-
cujących operatorów) przy pomocy preselekcji lub krótkiego prefiksu przy wyko-
nywaniu połączeń. Obowiązki te zostały nałożone na przedsiębiorstwa, które mają 
pozycję znaczącą na danym rynku lub zostały wyznaczone przez regulatora do 
świadczenia odpowiednich usług.  
 Na operatora o znaczącej pozycji na rynku detalicznym regulator krajowy 
może nałożyć dodatkowe obowiązki, jeśli stwierdzi brak efektywnej konkurencji 
oraz nieskuteczność nałożenia na przedsiębiorstwo obowiązków wynikających  
z dyrektywy dostępowej lub mechanizmu wyboru operatora za pomocą selekcji  
i preselekcji. Możliwe jest wówczas: 

− wprowadzenie kontroli cenotwórstwa (możliwe do zastosowania środki 
obejmują: ustalenie pułapu cen detalicznych, bezpośrednią kontrolę taryf, 
wprowadzenie orientacji kosztowej cen lub oparcie cen na poziomach 
obowiązujących na porównywanych rynkach), 

                                                 
6  Zasada proporcjonalności w prawie UE oznacza, że instytucje wspólnotowe w ramach 

swych kompetencji mogą podejmować tylko takie działania, które są konieczne i niezbędne dla 
osiągnięcia zamierzonych celów określonych w prawie wspólnotowym. 
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− zobowiązanie wyznaczonego przez organ regulacyjny operatora (lub opera-
torów) do zapewnienia dostępu do minimalnego zestawu łącz dzierżawio-
nych, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu,  

− nakazanie operatorom zapewniającym dostęp użytkowników do linii abo-
nenckiej, by umożliwili wybór innego operatora, którego usługi są dostęp-
ne przez połączone sieci, za pomocą prefiksu lub preselekcji. 

 Pakiet dyrektyw telekomunikacyjnych zapewnia użytkownikom, niezależnie 
od ich lokalizacji, dostęp do pewnego minimalnego zestawu świadczeń o określonej 
jakości i po przystępnej cenie – jak na warunki danego państwa członkowskiego. 
Nosi on nazwę usługi powszechnej i zawiera takie elementy jak: 

− przyłączenie do stacjonarnej sieci telefonicznej na każde uzasadnione żą-
danie, umożliwiające wykonywanie połączeń krajowych i międzynarodo-
wych, transmisję faksową i dostęp do Internetu. Doprecyzowanie pojęcia 
uzasadnionego żądania pozostawiono w gestii poszczególnych krajów 
Unii; przykładowo może ono ograniczać jego zakres do miejsca zamiesz-
kania użytkownika lub prowadzenia przezeń działalności; 

− dostęp do powszechnego spisu abonentów i informacji o numerach w sie-
ciach stacjonarnych i ruchomych, w postaci drukowanej, elektronicznej lub 
obu, aktualizowanych nie rzadziej niż raz w roku; 

− zapewnienie sieci aparatów publicznych; powinna być ona odpowiednio 
gęsta i prawidłowo rozplanowana i umożliwiać wykonywanie bezpłatnych 
połączeń z europejskim numerem alarmowym 112. 

 Zgodnie z dyrektywą o usłudze powszechnej, do wykonywania każdego  
z powyższych zadań krajowe organy regulacyjne wskazują co najmniej jedno 
przedsiębiorstwo – z reguły jest to największy operator na rynku.  
 Przepisy omawianej regulacji precyzują również wymogi, jakie musi spełniać 
umowa między operatorem a konsumentem usług. Powinna być zawarta w formie 
pisemnej (poza wyjątkami, jak np. korzystanie z aparatów publicznych) i określać 
m.in. rodzaj świadczonych usług, termin rozpoczęcia ich wykonywania, ich jakość, 
obowiązki związane z przeglądami, konserwacją i usuwaniem awarii, taryfy opłat. 
Ponadto musi być podany czas obowiązywania umowy, sposób zmiany jej posta-
nowień, przypadki zaprzestania świadczenia usług i jej rozwiązania, warunki usta-
lania wysokości odszkodowania, jego wypłaty i zasad zwrotu nienależnych świad-
czeń oraz tryb rozsądzania sporów. O zmianie warunków umowy konsumenci po-
winni być zawiadamiani z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku 
braku zgody konsumenta na zmianę warunków ma on prawo do rozwiązania umo-
wy bez kar i odszkodowań. 
 Kwestie przetwarzania danych o użytkownikach usług telekomunikacyjnych 
realizowanych za pomocą publicznych sieci reguluje dyrektywa ochronna, która 
gwarantuje osobom fizycznym prawo do ochrony prywatności, a pozostałym pod-
miotom – do respektowania ich uzasadnionych interesów związanych z łącznością. 
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Chroni ona dane osobowe wszystkich uczestników procesu telekomunikacji (kon-
sumentów i usługodawców), treści i rodzaje przekazów oraz tzw. dane transmisyjne 
i lokalizacyjne7. Zastosowanie omawianych przepisów rozciągnięte jest także na 
pocztę elektroniczną. Techniczne sposoby ochrony danych nie są omówione  
w treści dyrektywy, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej.  
 Należy w tym miejscu dodać, że ochrona prywatności nie jest prawem bezwa-
runkowym i może zostać ograniczona z uwagi na ważny interes państwa, dotyczący 
w szczególności bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz obronności kraju.  
 
Zasady dostępu do sieci i ich łączenia 
 W kwestii udostępniania urządzeń i usług (w tym połączeń sieci) innym ope-
ratorom dyrektywa dostępowa zajmuje stanowisko liberalne – mianowicie zakazuje 
państwom członkowskim ograniczania swobody negocjacji umów między przed-
siębiorstwami, jeżeli tylko te umowy nie są sprzeczne z prawem wspólnotowym. 
Zabronione jest ponadto stosowanie środków wymuszających na operatorach prak-
tyki dyskryminacyjne, np. nakazywanie operatorom, by oferowali poszczególnym 
przedsiębiorstwom różne warunki dostępu do tych samych urządzeń i usług.  
 Operatorzy sieci publicznych mają prawo do prowadzenia negocjacji w spo-
sób swobodny. Jedyny wyjątek od tej zasady dotyczy usług łączenia sieci – w tym 
przypadku, jeżeli operator ma obowiązek przystąpić do negocjacji, jeżeli połączenia 
sieci żąda operator, który jest uprawniony do zgłoszenia takiego żądania. Przedsię-
biorstwa udostępniające własną sieć mają ponadto obowiązek oferować dostęp na 
identycznych warunkach, jakie ich samych obowiązują. Gdy zainteresowane strony 
nie dojdą w toku rozmów do porozumienia, organ regulacyjny ma prawo podjąć 
interwencję w proces negocjacji, jako instytucja zobligowana do zapewnienia do-
stępu do urządzeń i usług oraz połączeń sieci. Ingerencja regulatora następuje na 
wniosek zainteresowanej strony lub – w uzasadnionych przypadkach – z urzędu. 
 
Standardy techniczne i wymagania odnośnie do urządzeń końcowych 
 Ujednolicenie świadczenia usług telekomunikacyjnych na terenie całej Unii 
Europejskiej wymaga stosowania wspólnych standardów technicznych. Ich listę 
opracowują europejskie organizacje standaryzacyjne: Europejska Komisja Norma-
lizacyjna (CEN), Europejska Komisja Normalizacyjna Elektrotechniczna 
(CENELEC) i Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). Sporządzo-
ny przez nie wykaz standardów i specyfikacji technicznych ogłasza w Dzienniku 
Urzędowym Komisja Europejska, po zasięgnięciu głosu doradczego Komitetu ds. 
Łączności. 
                                                 

7  Dane transmisyjne to wszelkie dane przetwarzane w celu przesyłania przekazów w sie-
ciach łączności elektronicznej lub w celu ustalenia należności z tego tytułu, zaś dane lokalizacyj-
ne to dane przetwarzane w tych sieciach, wskazujące pozycję geograficzną urządzenia końcowe-
go należącego do użytkownika sieci publicznej. 
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 Prawo unijne nakazuje państwom członkowskim zapewnienie, by telekomuni-
kacyjne urządzenia końcowe wprowadzane na rynek wspólnotowy spełniały tzw. 
zasadnicze wymagania odnoszące się do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa użyt-
kowników i kompatybilności elektronicznej, określone w dyrektywie w sprawie 
urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz 
wzajemnego uznawania ich zgodności. Jednocześnie zakazane jest ograniczanie 
swobody wprowadzania na rynek urządzeń, które powyższe wymogi spełniają,  
a więc np. stosowanie innych, dodatkowych warunków dopuszczenia tych urządzeń 
do obrotu. Również operatorzy sieci telekomunikacyjnych nie mogą utrudniać przy-
łączania do nich urządzeń, spełniających wymagania wynikające ze wspomnianej 
dyrektywy. 
 Państwa członkowskie są zobowiązane zgłosić Komisji Europejskiej wszyst-
kie regulowane przepisami krajowymi interfejsy, czyli punkty końcowe sieci, za 
pomocą których użytkownicy uzyskują do nich dostęp. Celem tego jest dokonanie 
ich klasyfikacji i nadanie im odpowiednich identyfikatorów. Obowiązek ten nie 
dotyczy interfejsów urządzeń związanych z obronnością, bezpieczeństwem pu-
blicznym oraz innymi interesami publicznymi. Ponadto operatorzy sieci muszą 
publikować charakterystyki techniczne interfejsów przed przystąpieniem do świad-
czenia usług przy ich użyciu. 
 
Ograniczone zasoby telekomunikacyjne 
 Krajowe władze regulacyjne zostały zobligowane przepisami dyrektywy ra-
mowej do zapewnienia wystarczających zasobów numeracji i częstotliwości radio-
wych oraz efektywnego gospodarowania nimi. Procedury przydziału numerów dla 
poszczególnych dostawców usług publicznych powinny być obiektywne, transpa-
rentne i niedyskryminujące. Krąg uprawnionych obejmuje wszystkie przedsiębior-
stwa telekomunikacyjne, a decyzje o przyznaniu prawa do numeracji muszą być 
przyznawane niezwłocznie po doręczeniu wniosku od zainteresowanego przedsię-
biorstwa. Jeżeli wykorzystanie danej częstotliwości radiowej nie prowadzi do szko-
dliwych zakłóceń, uprawnienia do niego udziela się w ramach ogólnego upoważ-
nienia, a nie indywidualnej licencji. 
 
 
4. Pakiet reform telekomunikacyjnych z 2009 r.  
 
 Pod koniec 2007 r. unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i me-
diów Viviane Reding przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu projekt pakietu 
reform telekomunikacyjnych, zmieniającego przepisy z 2002 r. Pakiet został przyję-
ty w listopadzie 2009 r., a jego transpozycja do prawa krajów członkowskich musi 
nastąpić do maja 2011 r. 
 Na pakiet ten składają się: 



Prawne uregulowania funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego… 785

− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009  
z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów 
Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd, 

− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 li-
stopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi po-
wszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej 
praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania da-
nych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicz-
nej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między 
organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów pra-
wa w zakresie ochrony konsumentów, 

− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 li-
stopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych 
ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE  
w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajem-
nych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sie-
ci i usług łączności elektronicznej. 

 Nowe prawo ma na celu przede wszystkim dalsze wzmocnienie praw konsu-
menta. Wprowadzone przepisy dają użytkownikom prawo do zmiany operatora 
telefonii stacjonarnej lub komórkowej z zachowaniem numeru w ciągu jednego 
dnia roboczego. Konsumenci mają być szczegółowo informowani o produktach i 
usługach, z których korzystają. Zgodnie z nowymi regulacjami umowy muszą za-
wierać informacje m.in. o minimalnym poziomie jakości świadczonych usług oraz 
rekompensacie przysługującej za niewypełnienie przez usługodawcę tych norm.  
 Zwiększono także ochronę przed spamem i utratą danych. Dostawcy usług 
internetowych, banki, operatorzy telekomunikacyjnych zostali zobligowani do lep-
szej ochrony danych osobowych użytkowników, adresów e-mail, informacji o kon-
tach bankowości online itp. oraz do informowania swoich klientów, a także władz, 
o wszystkich przypadkach utraty i wycieku danych. 
 Jeden z bardziej kontrowersyjnych zapisów pakietu przewidywał możliwość 
odcięcia dostępu do Internetu użytkownikom podejrzewanym o naruszenie praw 
autorskich przed wydaniem wyroku sądowego. W toku prac nad treścią pakietu 
dodano jednak poprawkę uniemożliwiającą państwom członkowskim odłączanie 
internautów od sieci bez uprzedniego przeprowadzenia sprawiedliwej i bezstronnej 
procedury gwarantującej użytkownikowi prawo do przedstawienia swego stanowi-
ska. Ograniczenia dostępu do Internetu mogą być nakładane jedynie, jeśli są one 
odpowiednie, proporcjonalne i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym, sza-
nują zasadę domniemania niewinności i prawo do prywatności.  
 Reforma prawa telekomunikacyjnego ma zmniejszyć efekt cyfrowego wyklu-
czenia i zapewnić dostęp do sieci większej liczbie użytkowników, zwłaszcza 
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mieszkańcom obszarów wiejskich, m.in. poprzez lepsze zarządzanie pasmami czę-
stotliwości radiowych. 
 Pakiet poprawia także dostęp do numeru alarmowego 112, nakładając obo-
wiązek jego wprowadzenia na operatorów telefonii internetowej VOIP oraz na do-
stawców innych usług elektronicznej komunikacji głosowej. 
 Na mocy nowych przepisów powołano Europejski Urząd ds. Rynku Łączności 
Elektronicznej (Body of European Regulators for Electronic Communications, 
BEREC), który tworzą szefowie organów regulacyjnych w dziedzinie telekomuni-
kacji wszystkich 27 państw członkowskich. Od 2010 r. BEREC będzie sprawował 
funkcje doradcze, wspierające i uzupełniające w stosunku do prac krajowych regu-
latorów rynku telekomunikacyjnego, zwłaszcza związanych z decyzjami regulacyj-
nymi o zakresie transgranicznym. 
  
 
Podsumowanie 
 
 Sektor telekomunikacyjny jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi 
współczesnej gospodarki narodowej. Postęp technologiczny oraz chęć zapewnienia 
klientom nowoczesnych usług wysokiej jakości wymuszają konieczność dokony-
wania zmian w sferze regulacyjnej tego sektora. Ze względu na strategiczny charak-
ter telekomunikacji dla gospodarki kwestią kluczową jest skonstruowanie odpo-
wiednich przepisów prawnych. Jakość stanowionego prawa ma decydujący wpływ 
na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw i, co za tym idzie, na rezultaty osiąga-
ne przez sektor telekomunikacyjny, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak  
i społecznym. 
 Podstawowym bodźcem do zmian ram prawnych funkcjonowania telekomu-
nikacji w Unii Europejskiej była zarówno chęć ich unowocześnienia w podążaniu 
za zmianami technologicznymi, jak i obecne tendencje do liberalizacji rynków  
w powiązaniu z polityką konkurencji. Działania te mają na celu przede wszystkim 
promowanie konkurencji w tym – dotychczas zmonopolizowanym – sektorze, 
ochronę praw konsumentów i ujednolicenie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw 
na terenie wspólnoty. 
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LEGAL REGULATIONS OF THE TELECOMMUNICATIONS SECTOR  
IN THE EUROPEAN UNION 

 
 

Summary 
 
 The aim of the paper is to present legal conditions of functioning of the telecom-
munications sector in the European Union. Particular emphasis has been placed on de-
monstrating the objectives of the telecom regulation, the course of the sector liberaliza-
tion process as well as describing the most important rules of regulation that have been 
introduced with the package of directives in 2002. The latest reform of 2009 has also 
been brought up.  
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